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 همدقفم

 قيفوتلا ةمعنب يلع لّضفتو «لمعلا اذه ىلإ يندشرأ يذلا هلل دمحلا

 . .رّفكُي الو ركشُيو دمحُي ْنأل لهأ وهو ءهمامتإل

 يف ًاهجوم ناك مزعلا نأ ."يلكرزلل مالعألا ةمتت» يباتك ةمدقم يف ٌتركذ
 نكل ءدحاو باتك يف امهرادصإو «نيفلؤملا»و «مالعألا» جمد ىلإ ةيادبلا

 .ةديفمو «ةهيجو» تارابتعال «نيلقتسم نيباتك يف امهرادصإ ىلإ رظنلا فرص

 نم «نيفلؤملا تامجرت ىلع ةلمكتلا هذه توتحا دقف اذه ىلعو

 نيب ةعقاولا تايفولا نم ءدحاو فّلؤم ولو هل ردص نمم «برعو نيملسم

 يف ةيرجهلا ةنسلا زابتعاو 2(م19946 1 91١/ال) قفاوملا (ه416١ 1١990

 نيب ريثك ٍراركت ىلإ كلذ ىَدأ ولو . .مهتافلؤم نايب عم . .فاطملا ةياهن

 :ًاضيأ نيقباسلا نيباتكلا نأش“وه اذهف . .نيباتكلا يف ةدراولا مجارتلا

 .«نيفلؤملا مجعملو ؟مدلعأل

 دقو .ةلاحك اضر رمع ذاتسألا هفّلأ ءريبك باتك «نيفلؤملا مجعم

 نع ًاءزج (160) يف ه1 5 ماوعألا نيب ىلوألا همعبط تردص

 . تادلجم (8) نمض ًاءزجا )١6( يف ردص مث 2 قشمدب ةيبرعلا ةبتكملا

 مجعم ىلع .كردتسملا» ناونع لمحي رخآ ًاباتك فلؤملا هيلع كردتساو
 هتعبط يف ةلاسرلا ةسسؤم هتردصأو ءه07٠5١ ماع هتمدقم بتكو ««نيفلؤملا

 نأ دعب «ةمخض تادلجم ةعبرأ يف ردص ًاريخأو .ه 5 ماع ىلوألا



 يفوتو ءه4١4١ ماع اهسفن ةسسؤملا نع ردصو ««كردتسملا» هيلإ عض
 * .ىلاعت هللا ةمحر هيلع ءه5404١ ةنس هفلؤم

 نود «مالعألل ةمتتلا ةيادب لثم ةلمكتلا هذه ةيادب ىقبت نأ ترثآ دقو
 الف «ةرركم ٌةمجرت تدجُو نإف . .هكردتسم يف فلؤملا هدروأ ام ىلإ رظنلا
 ةدايز وأ «ةديفم ةمولعم ةفاضإ وأ ءًاديدج ًاردصم ثحابلا دجي نأ نم ٍلقأ
 . .رخآ فّلؤم

 . .ًاعم هكردتسمو همجعم ىلع ًاكاردتسا تناك هيف نكت مل نإو

 ام ىلع ةريثك تامجرت ةدايز «مالعألا ةمتت» يف نأ ءانه هيلإ راشي اممو
 «تافّلؤم ىلع مهل فقأ مل نيذلا مالعألا مهو «باتكلا اذه يف دوجوم وه

 «نيفّلْؤم ريغ ًاعيمج مهنأ ينعي ال .مهل تافلؤم ىلع يفوقو مدع نأ ىلع
 نأل اذهو ؛فّلؤم وأ مّلَع نع ثحبلا دنع نيردصملا دّقفتي نأ ثحابلاب ردجيف
 تامجرت ىلع ىوتحا «نيفلؤملا مجعم ةلمكت» ًاضيأ هددصب نحن يذلا باتكلا
 ىوس ًادوهج مهل ظحلأ مل يننأل «؛مالعألا ةمتت» يف ةمجرت مهل درت مل بانك

 اذه يف يلمع نأ كش الو .؛ًامَّلَعا هلعجل ىقرت ال يتلا بتكلا ضعب فيلأت

 . .ريصقت وأ طلغ نم لخي مل «زرفلا»

 فذحلا نإف «نيباتكلا يف ةدراولا «ةرركملا» ةمجرتلا نيب قرفلا امأ
 مجعم ةلمكت» يف ةدراولا تامجرتلا مظعم لان دق بيذهتلاو راصتخالاو
 ««ةيملعلا» ةيحانلاب قلعتي ام ىوس انه مهرابخأ نم قبأ مل ثيحب ؛«نيفلؤملا
 هل مجرتملل يملعلا طاشنلا لثم نم ؛«نيفلؤملا» حلطصم بساني وأ قفتي امم
 هصخش ةفرعم نم مزلي ام ىلإ ةراشإلا عم . .وه هْفّلأ امو ءهيف بتُك ام نايبو
 ةرصتقم ةمجرتلا تناك نإف .يه امك رداصملا ىلع ءاقبإلا عمو «راصتخاب

 انه ةدراو ةمجرتلا تناك نإو «يه امك اهتيقبأ «مالعألا ةمتت» يف كلذ ىلع
 . .ةيفاضإ تامولعم نم اهقح اهتيطعأ ءطقف

 تداز نمل بتك ةسمخ ركذ ىلع راصتقالا يف فلؤملا جهنمب مزتلأ ملو



 ا/ ةمدقم

 مجرتملا بتك نم هيلع ُتفقو ام عيمج ُتركذ لب ءددعلا اذه ىلع هتافلؤم

 نم رثكأ نايبلاو فيرعتلا نم هّقح هئاطعإو :ًابلاغ ةيفارجويلببلا تانايبلا عم ءهل

 ماع نم تايفو هيف هب سأب ال ًاكردتسم اذه يلمع ىلع تكردتسا مث
 .«مالعألا ةمتت» ةمدقم يف هتركذ ام ىلع ه8

 ىلإ لوصولا هب لهسي «باسنألا تالاحإب سرهف باتكلا رخآ يفو
 مدع  سرهفلاو نتملا يف - يئاجهلا بيترتلا يف يعورو .ةبولطملا ةمجرتلا
 نميلا يف ةلمعتسملا ءوبو «لآو «دلوو «نباو ءوبأو .«فيرعتلا «لا» رابتعا

 لثم «يساسألا مسالاب قحلي امم كلذ هباش ام وأ «ىبرعلا برغملا لودو

 «نيسلا فرح يف عضو يديعسوبلاو «نيعلا فرح يف عضو «يشايعوب»
 .اذكهو ... . ءاحلا فرح يف عضو («نسحلب» وأ «نسحلاو

 ريغ باتكلا نأ ىنعي (ه55١:) لثم ءرشنلا تاونس ىف «» زمرلا اذهو

 .ها504١ و ١56٠ نيب هرشن ةنس رّدَقُت نكلو ( خّرؤم

 .اذه ىلع ينناعأ يذلا هلل دمحلاو

 هآ51 15





 يئاودقلا فصآ ير ولألا هللا دبع مدآ

 يرولألا هللا دبع مدآ
 (ماكتك 0 (ه ا 750

 ١ ةيعاد « خّرؤم «ثحاب

 ايريجين ءاملع دحأ

 . . نيلماعلا

 ىحصتفلا .ةيبرعلاب بتكي
 ةغايصو قوشم بولسأب
 ش بادآلاب ُمليو ةلقتم

 هتاباتك ىف داتريو «ةيبرعلا

 . ةيمالسإلا ةراضحلاو

 : ةيبرعلاب هتافلؤم نم

 :ةطقاسلا دئاوفلا
 .ةروهشم راعشأ ىلع يوتحت

 - ايريجيئب ملعلا لهأ ىدل

 «ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا
 .صاؤ ها*8

 نانعلا فرص ةموظنم

 قيرط .ىلإ نارينلا قيرط نع
 نب دوم دمحم مظن /نانجلا

 ىسوم نب حالص نب دمحم

0 

 ينالفلا يقوقلا يوتودلا

 دعب ت) يوانشكلا

 .(قيقحتو ميدقت) ( ه7
 ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صالا ه6

 - .ايريجين خيرات زجوم -
 .قايحلا ةبتكم راد :توريب
 .صالالا" ءهال6

 نيب ةوعدلا خيرات -

  .؟ط  مويلاو سمألا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 .مهال"6

 يف ًادغو مويلا مالسإلا -

 ةبتكم :ةرهاقلا - .ايريجين

 ..صضا6*84غه508١1 ةبهو

 يئاودقلا فصآ

 (مادخت  اذ14) (ها غ١ 10/)

 ةيدرألا ةغللاب بتكي

 . ةيزيلجنإلاو

 نيهرو تيبلا سيبح ناك

 نيعبرأو ةثالث لبق شارفلا

 ذنم يأ ءهتافو نم ًاماع

 هدومع بيصأ ثيح «هبابش
 ضرمب م55 ماع يرقفلا

 ةكرحلا نع هدعقأ لاضع

 مغرلا ىلعو .ًايلك لقنتلاو

 فيلأتلا ىف اهاضقف «هتايح

 ةدابعلاب اهرّمِعو «ةمجرتلاو

 مجرتو فلأ دقف . . ةوالتلاو

 غلبي ام ةيزيلجنإلا ىلإ
 الوهو ءًاباتك نيثالث

 !ىضرملا' هب قئي ًاعراب ًابيبط

 «ةرايهب» ناكس نم وهو
 ةيالولاب «يكبن هراب» ةيريدمب
 نأ ريغ «دنهلا نم ةيلامشلا

 نم (يا يب) ةداهش زاح دقو

 ءؤنهكلب ةيحيسملا ةيلكلا
 ةعماج نم (يا ميا) ةداهشو



 ردصلا رديح ةنمآ

 ةداهش زاح مث ءؤنهكل

 . ةسايسلا ملع يف هاروتكدلا

 ىلإهمجرتاممو
 رسخ اذام» باتك ةيزيلجنإلا
 ؛نيملسملا طاطحناب ملاعلا
 ءيودنلا نسحلا يبأل

 وهام  يهايك مالسإ#و
 روظنم دمحمل ؛مالسإلا

 فراعم#و ءىنامعنلا
 . "2[ضيأ هل «؛ثيدحلا

 ردصلا رديح ةنمآ
 (ماؤحن 00 (هل 4 )

 ينثالا ةعيشلا نم ةملاع
 .ةيرشع

 بقلب ةفورعملا يهو

 .؟ىدهلا تنبال

 ةزوحلا ىلع تفرشأ

 فجنلا يف ةيئاسنلا ةيملعلا
 رود اهل ناكو .قارعلاب
 لاجملا يف يداهجو يوعد

 ىلع تفرشأ .يوسنلا

 «ةيئاسنلا ءارهزلا سرادم

 تلقتعا ةطلسلا ىلع فجنلا

 )١( ةيمالسإلا ةعماجلا» يعادلا -
 ل18 عادنهلا "”#-

  4"و ناضمر - ١8 لاوش
 ها

٠ 

 هعم تمدعأو ءردصلا رقاب

 . '"”ناسين ليربأ 8 يف

 :اهنم «تافلؤم اهلو

 ط  .ةعئاضلا ةلاخلا

 «فراعتلا راد :توريب - .؟

 .ها"4

 ا .5 ط ا .هماكحأو

 «فراعتلا راد :تثتوريب

 .صضص*ل4 هاا

 ذخأ يذلا هسفن وهو

 لالت ىلع تايركذ :ناونع

 .ةكم

 ةعقروب دمحأ ميهاربإ

 (ماقحا 19:12 (ها14 1-1595

 نم «لقم رعاش «بيدأ

 .نوناقلا لاجر

 «سنوت يف رزوتب دلو
 .ميركلا نآرقلا ظفحو

 ةنوتيزلا عماج نم جّرخت
 ةنس عيوطتلا ةداهش ًازرحم

 سورد عباتو ءه٠

 «ةيسنوتلا قوقحلا ةسردم
 ةنس اهتداهش ىلع لّصحتو

 مده نم لجرلا !له اوعئما قفز

 .151؟ ص ةبعكلا

 ةعقروب دمحأ ميهاربإ

 يف ًامكاح حجنو .مم 7

 «ةيسنوتلا ةيلدعلا مكاحملا

 ةلاكولا ةنهم كلوازو
 . .سقافصب «ةاماحملا»

 فحصلا ىف بتك
 بدألا يف ًاثوحب تالجملاو

 طاشن هلو «مجارتلاو دقنلاو

 ناكف ةيفاقثلا تايعمجلا يف

 بكوك ةيعمج يف اوضع
 ةنجللا ىف ًاوضعو «بدألا

 '  .ةّيوهجلا ةيفاقثلا

 : هتافلؤم

 لبق يفوت «نييرزوتلا

 . هعبط

 ةثيدحلا تاسسؤملا

 .نيملسملا دنع ةميدق

 صاوخلا ناحلأ

 . (ةيدقن

 . "”ماحم تاركذم -

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت (
 ةمجرت هلو 2778-00

 ص «نييسنوتلا ريهاشم» يف
6 



 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ

 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ
 (م15154-:00)(ها1 414-500

 93 2 يي ةق 4 -

 هتمجرت) يمالسإلا ثارتلا

 .(كردتسملا يف

 «لاوش رهش يف يفوت
 .ليربأ رهشل قفاوملا

 : هتاقيقحتو هتافلؤم نم

 باتك نم بضتقملا -

 ميدقتو .رايتخا /مداقلا ةفحت

 نب يي قاحسإ يبأ
 قيقحت) يقيفيلبلا دمحم

 اي راد :ةرهاقلا

 راد :توريب ؛يرصملا

 ها 55: «ىنائبللا باتكلا

 ١ . ص” هام

 دبع نبا /ديرفلا دقعلا

 طبضو حرش) يسلدنألا هبر
 عم كارتشالاب حيحصتو

 . (نيزلا دمحأو نيمأ دمحأ

 فيلأتلا ةنجل .:ةرهاقلا -

 - 47 «رشنلاو ةمجرتلاو
 :غ/ جم) +جما هه

 هعضو باتكلل سراهف
 يقابلا دبع داؤف دمحم

 دبع داشر دمحمو
 . (بلطملا

 جرفلا يبأل /يناغألا

 فارشإ) يناهبصألا

1١١ 

 د :ةرهاقلا  .(قيقحتو

 ءها4894-998 ءبعشلا

 .جم 1٠ يف جالا

 بيطلا ىبأ ناويد -

 ءاقبلا يبأ حرشب يبنتملا

 طبض) ناويدلا حرش يف

 كارتشالاب ةسرهفو حيحصتو

 :توريب - .(يبلش ظيفحلا

 تفىاكند «ةفرعملا راد

 . جما"

 ميهاربإ ظفاح .ناويد

 حرشو حيحصتو طبض)

 دمحأ عم كارتشالاب بيترتو

 .عط - .(نيزلا دمحأو نيمأ

 فراعملا ةرازو :ةرهاقلا

 . جما 2 ذو «ةيمومعلا

 ؤرما :ءارعشلا ةسارد
 «ةغبانلا ءىشعألا «سيقلا

 هب أدب) ةئيطحلا ءريهز

 نم هلامكإب ماقو «يفصرملا
 دبعو يرايبإلا ميهاربإ هدعب
 : ةرهاقلا - .(يبلش ظيفحلا

 «ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا
 .ضصلالو ما

 يف نامجلاٍدئالق

 برع لئابقب فيرعتلا

 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ

 قيقحت) يدنشقلقلل /نامزلا

 د :ةرهاقلا 8 .(ميدقتو

 0 «ةثيدحلا بتكلا
 .سص

 ةفرعم يف برألا ةياهن -
 يدنشقلقلل /برعلا باسنأ
 :ةرهاقلا  .(قيقحت)

 «هاا/8 «ةيبرعلا ةكرشلا
 ؛يبرعلا انئثارت) ص١

 ١(.

 ةلصلاو ليذلاو .ةلمكتلا -
 حاحصو ةغللا جات باتكل

 قيقحت) يناغصلا /يبرعل

 ميلعلا دبع عم كارتش

 وبأ دمحمو واحلا

 هعجار ؛(ميهاربإ لضفلا

 دمحم «نسح ديمحلا دبع
 دمحم .دمحأ هللا فلخ

 د :ةرهاقلا  .مالع يدهم

 95٠- «ةيرصملا بتكلا

 .جماك ض4

 .ةيوبنلا ةريسلا بذهم
 .فراعملا راد .:ةرهاقلا

 دبع /فراعملا فئاطل

 يبلاعثلا دمحم 5 كلملا
 نسح عم كارتشالاب قيقحت)
 د :ةرهاقلا اا

 ةةييرعلا بتكلا ءايحإ
 .تءد



 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ

 يف ضايرلا راهزأ -

 نب دمخأ /ضايع رابخأ
 يناسملتلا يرقملا دمحم

 قيلعتو قيقحتو طبض)
 اقسلا ىفطصم عم كارتشالاب

  (يبلش ظيفحلا دبعو

 يفيلخلا دهعملا :ناوطت

 :ةرهاقلا ؛ةيبرغملا ثاحنألل

 - ه8 :رشنلاو ةمجرتلاو

 . جما" ىيالككأا

 ىلغملا حدقلا راضتخا -
 نبال ىلحملا خيراتلا يف

 ىسوم نب يلع ديعس
 وبأ هرصتخا /يبرغملا

 دبع نب دمحم هللا دبع
 - .(قيقحت) ليلخ نب هللا

 «ةفاقثلا ةرازو :ةرهاقلا

 «يببرعلا ثارتلا ءايحإ ةرادإ

 .صضآا١6 هال يلالة

 /حيحصلا عماجلا

 اهريسيت ىلوت) يراخبلل

 .(مجعمب اهقدرأو اهل مدقو
 باتكلا راد :توريب

 ص151 ءها404١ «يبرعلا

 (فيرشلا ثيدحلا ةبتكم)

 ديناسألا هنم فذح)

 ' .(ثيداحألا نم رركملاو

 /سلقلا ءاملع خيرات .-

 .(قيقحت) يضرفلا نبال

١ 

 باتكلا راد :ةرهاقلا
 راد :ثوريب ؛يرصملا

 . ينانبللا باتكلا

 /ةيبرعلا ٌبسو ةغللا هقف -
 قيقحت) يبلاعثلا روصنم وبأ
 دبع عم كارتشالاب ةسرهفو
 : ةرهاقلا .(يبلش ظيفحلا

 «يبلحلا ىفطصم ةبتكم

 .صأاا؟ ها#ال

 ىف ةعنايلا نوصغلا

 ةئاملا ءارعش نساحم

 نب ىسوم نب يلع /ةعباسلا
 - .(قيقحت) يبرغملا ديعس

 راد :ةرهاقلا د ."“ط

 بها“ “ة9إ)/  «.فراعسملا

 ئاخذ) صالال#

5 ). 

 ةينآرقلا ةعوسوملا -

 ةسسؤم :ةرهاقلا  .ةرسيملا

 ءها984 «برعلا لجس
 .جمو

 ةينآرقلا ةعوسوملا -

 روبصلا دبع عم كارتشالاب)

 :ةرهاقلا - .(قوزرم

 «برعلا لجس ةسسؤم
 .جما فال

 يف يناغألا راتخم

 رايتخا ./يناهتلاو رابخألا

 مركم نب دمحم روظنم نبا

 1 ؛؟برعلا رث

 يرايبإلا ليعامبمإ ميهاربإ

 كارتشالاب ميدقتو قيقحت قيقحت)

 :ةرهاقلا .(نيرخآ عم

 فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 دهعنم ؛ءةمجرتلاو
 - 86 «ةيبرعلا تاطوطخملا

 - .جمال هاك

 . (انثارت)

 نبا /يناغألا ديرجت -

 «رصم ةعبطم :ةرهاقلا

 هالات“ ال5

 روحلا ةلاسر حرش -
 ديعس 2 ناوشن /نيعلا

 كارتشالاب قيقحت) يريمحلا

 3 0 لامك عم

 هال 51/ ةمدقملا :ةرهاقلا
 .صالالم# 6

 نيب ىبدألا ريبعتلا ةمزأ -

 ىحصفلاو ةيماعلا
 ناوضر عم كارتشالاب)

 د :ةرهاقلا .(ميهاربإ

 .هاا/4 «ةئيدحلا ةعابطلا

 يلايللاو مايألا -
 ايركز وبأ /روهشلاو
 ميدقت) ءارفلا دايز نب ىيحي

 ."2ط - .(قيقحتو

 «يرصملا باتكلا راد

 .صا ل" هاك

 : ةرهاقلا



 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ 1 يرايبإلا .ليعامسإ ميهاربإ

 لاله وبأ /ءايشألا

 قيلعتو ليمكت) يركسعلا

 دبع عم كارتشالاب طبضو
 :ةرهاقلا - .(ىبلش ظيفحلا

 «.ةيرصملا بتكلا راد

 .ضاال4 ءىاالو#

 يبأل /باتكلاو ءارزولا -

 سودبع نب دمحم هللا دبع

 قيقحت ؛يرايشهجلا
 عم كارتشالاب ةسرهفو

 ظيفحلا دبعو اقسلا ئفطصم
 :ةرهاقلا  .”ط  .يبلش

 «ءىبلحلا

 0 ص

 يف سبتقملا ةوذج

 يبأل /سلدنألا ءاملع خبرات

 رصن يبأ نب ٠ دمحم هللا دبع

 قيقحت) يديمحلا

 :ةرهاقلا

 :ةيمالسإلا

 ههاكاكدأ

 .(ميدقتو قي

 بتكلا راد

 باتكلا راد

 د ”#١5١٠ (ءيرصملا

 .ص ا 858 ه1 5

 .(8 ؛ةيسلدنألا ةبتكملا)

 /سلدنألا حاتتفا خيرات -

 نبدمحم ركب يبأل
 قيقحت) ةيطوقلا نب رمع

 د :ةرهاقلا .(ميدقتو

 :تاوريب ؛يرصملا باتكلا

 «ينانبللا باتكلا راد

 :صا همم ءشهأآ ؟ه؟

 .(؟ ؛ةيسلدنألا ةبتكملا)

 - .ةبلود بيغم 5

 «بادآلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص"[س١1 © نضل

 ةلودلا :فاطملا ةياهن

 د :ةرهاقلا  .ةيمطافلا

 .صا صا*نملا ءملقلا

 راعشأ نم برطملا

 نب رمع /برغملا لهأ
 قيقحت) ةيحد نب نسح

 .ةيريمألا ةعبطملا :ةرهاقلا

 د :ةرهاقلا  ..ذنه

 : فراعملا

 حتف يف ةعومجم رابخأ -
  اهئارمأ ركذو سلدنألا

 بورحلا يف هللا مهمحر
 فلؤمل /مهنيب اهب ةعقاولا
 8 .(ميدقتو قيقحت) لوهجم

 باتتكلا راد :توريب

 ءهها١40 ءينانبللا
 ةبتكسملا)- .صاال

 ١(. ؛ةيسلدنألا

 مزلي ال ام موزل حرش
 كارتشالاب :فيلأت /يرعملل |

 :ةرهاقلا .نيسح هط عم

 هاا «فراعملا راد

 فرعيو) ميجلا ل

 باتكو «فورجلا باتكب

 ينابيشلا رارم نب قاحسإ
 كارتشالاب ميدقتو قيقحت ويش قيقحت)

 ؛ (يواحطلا ميلعلا دب دبع .عم

 هللا فلخ دمحم هعجار

 ةغللا عمجم :ةرهاقلا -
 يها#"*968 5 «ةيبرعلا

 .جما - ١

 ينشخلا /ةبطرق ة - ٠

 - .(ميدقتو قيقحت) يورقلا

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 راد :نانبل .؛يمالسإلا

 .ها407١ «يئانبللا باتكلا

 /ءارمحلا صصق

 ؛(ةمجرت) جنفرا نتجنشاو

 يكز ميهاربإ ةعجارم
 د :ةرهاقلا -.ديشروخ

 نيلكنارف ةسسؤم :فراعملا

 . ص 6 5 ضي

 لئابق ىلع هابنإلا
 ربلا دبع نبا /ءاورلا
 - . (ميدقتو قي قيقحت) يبطرقلا

 باتكلا راد :توريب

 ده 6٠٠م 'ىبرعلا

 .صالالا

 نيا /ةيوبنلا ةريسلا



 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ

 طبضو قيقحت) ماشه
 عم.كارتشالاب ةسرهفو
 ظيفحلا دبعو اقسلا ىفطصم

 :ةرهاقلا  .؟ط  .(ىبلش

 «ىبلحلا ىفطصم ةعبطم
 ءجما يف جاو ها

 ١(. ؛مالسإلا ثارت)

 /ءالبنلا مالعأ ريس ب

 قيقحت) يبهذلا نيدلا سمش

 نيدلا حالص عم كارتشالاب
 دعسأ دمحنمو دجنملا

 ةعماج :ةرهاقلا  .(سلط

 دهعم «ةيبرعلا لودلا
 راد :ةيبرعلا تاطوطخملا

 ءها3817 ال5 .فراعملا

 ١94(. ؛برعلا رئاخذ) جما“

 /نآرقلا بارعإ

 جاجزلا ىلإ بوسنملا
  .(ةساردو قيقحت)

 ةيرصملا ةسسسؤملا :ةرهاقلا
 - م# .ءفيلأتلل ةماعلا

 جم # ءاه 5

 . (انئارت)

 يذلا لجرلا :ةيواعم -
 :توريب  .ةلود أشنأ

 ةفاقثلل يبرعلا زكرملا
 يه ١46١0 .مولعلاو
 مالعأ) - ١ .صالال»

 ؛برعلا ١(.
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 يبوقعيلا ليعامسإ ميهاربإ
 ماكل -19؟4)(ه1405-149)

 «ثحابلا ءىملاعلا

 .يفوصلا « ققحملا

 ةيفنحلا مث ةيكلاملا مامإ

 . قشمدب

 نم ةعامج ىلع أرق «ملعلا

 نآرقلا مولع ءاملعلا

 .ةيلآلا مولعلاو «ةنسلاو

 عماجلا يف هسورد ىقلأو

 «نامثعلا عماجو «يومألا

 ءاشاب شيورد عماجو

 عماج ةباطخ لغشو

 ناكو .«قشمدب ةيسوواطلا

 بالطل ًاحوتفم هتيب
 هملع نم نولهني ..ملعلا

 .هبدأ نم نوسبتقيو

 ىلع ديزت ًابتك فلأ
 الإ اهنم عبطي مل نيسمخلا
 :اهنم «ليلقلا

 «ةيمالسإلا ةديقعلا

 .عوبطم وهو

 يف ءاّضولا بكوكلا -

 «ءاّرغلا ةنسلا لهأ ةديقع

 .ةطوطخم ديحوتلا

 يبوقعيلا ليعامسإ ميها ريإ

 ىف ناسحلا دئارفلا -
 .عوبطم «ناميإلا دئاقع

 نازيمو راكفألا رايعم

 ملع يف راظنألاو لوقعلا

 .طوطخم ءقطنملا

 ملع يف ضئافلا رونلا
 «ضئارفلاو ثاريمل
 . طوطخم

 يف تبث وهو «ةركذتلا -
 .هحخويشو هديناسأ

 .طوطخم

 . طوطخم « رعش ناويد

 ةلجم يف ةروشنملا ثاحبألا

 عيبلا» يف مالسإلا ةراضح

 دودر ناونعب .«لجآلا

 . تاشقانمو

 نم ديدعلا ققح امك

 :اهنم تاطوطخملاو بتكلا

 نبال ةيئاطعلا مكحلا -

 «يردنكسلا هللا ءاطع

 دمحأل فوصتلا دعاوق -

 .عوبطم .قورز

 يف ينامحرلا حتفلا -



 يبوقعيلا ليعامسإ ميهاربإ

 يناثلا دلجملا « يناعملا

 يبنلا لئامش يف راونألا

 .هيلع قيلعتلاو هثيداحأ

 يماسحلا بختنملا -

 يف يقانغسلا نيدلا ماسحل

 .طوطخم .«خسن ةدع ىلع

 ثيدحب لوصوملا ةلص
 . عوبطم «لوسرلا

 هقفلا لوصأ يف عيدبلا -

 ؛«يفنحلا ىتاعاسلا نبال
 ١ 00 .طوطخم

 هقفلا لوصأ ىف ىنغملا

 . طوطخم

 دبع دمحم ذاتسأللو

 يف ةلاسر روفرف فيطللا
 تاحفص# :ناونعب هتمجرت

 نم تافراو لالظو تاقرشم

 ميهاربإ خيشلا ةمالعلا ةايح
 .©7«يبوقعيلا

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ ١(

 35 ضف ص «يرجهلا رشع

 قشمد ءاملع خيرات 4

 الار

١6 

 ةدوف نيمأ ميهاربإ
 (م15944- ١40-6 4٠آه( "1١55

 .رعاش «بيذأ

 يف ةمركملا ةكم يف دلو

 يف جرخت .ةفاقثو ملع تيب
 ماع تاثعبلا ريضحت ةسردم

 دعب لغش ثيح 22ه

 «ةعاذإلاو ةيلاملاو ميلعتلا
 ًايلام ًالثمم هلمع اهرخآ ناك

 ءارزولا سلجم ىدل

 ةرازوو ىروشلا سلجمو
 . ةيجراخلا

 ةكم يدان سأرت امك

 «تارود ثالثل ىبدألا

 هتاعادبإو هتالاقمب كراشو
 تالجملاو فحصلا ىف

 ىلع ديزت ةدمل ةيدوعسلا
 ىلإ ةفاضإ ءنرق فصن
 تاراوحلاو تالباقملا

 ىتلا ةيزافلتلاو ةيعاذإلا
 ١ قف دجأ
 .2 هعم تيرج

 مظنو ةباتكلا أدب دقو

  لصيفلا 75١5 ع لصيفلا (0)

 هلو .ه1516١ ةرخآلا ىدامج

 - 4١/7 ةينينثالا يف ةمجرت

 ءابدألاةعوسومو ءالا

 و نييدوعسلا باتكلاو

 ص 4 ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

01 - 

 ةدوف نيمأ ميهاربإ

 ةبتكملا ىرثأو «ةرشع

 :ىه ةديدع تافلؤمب

 ناويد) راوغأو اياقب -
 .(رعش

 .رعش :ةالصو حيبست - 1

 ءرعاشلا :ةمركملا ةكم
 . صال" صم0آ٠1ده

 .نيملعملا ىلإ ثيدح

 يدانلا :ةمركملا ةكم -

 صا9١ ءها505١ «ىبدألا

 ةيريدم ىف اتيقلأ ناترضاحم)

 .(ةمركملا ةكمب ميلعتلا

 -.رعش :بلق ةاي -

 ءرعاشلا :ةمركملا ةكم
 .صاللا فماؤئعدمو

 - .فدهلاو ةضايرلا

 يدانلا :ةمركملاةكم

 ب «ىبدألا ١5

 .صا/ط

 :ةمركملا ةكم  .؟ط

 يها5٠5 ءافصلا عباطم

 اتيقلأ ناترضاحم) ص ١

 ةكمب يضايرلا ةدحولا يدانب
 .(هالو ماع ةمركملا

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ نم -

 ١/1 رشع سماخعلاو



 سينأ ميهاربإ

 يأ] نسحملا رعاشلا -

 ةكم  .[دوعلا نارجب

  «ىبدألا يدانلا :ةمركملا
 . صألو ها 5

 :بيراجتو روص -
 :ةمركملا ةكم  .رعش

 مها4668 ءرعاشلا
 .ص 7

  .قامعأو تالاجم-.

 ءرعاشلا :ةمركملا ةكم
 .صالا“ هاك 6

  .رجفلا علطم

 «قدزرفلا عباطم :ضايرلا

 .صالآ[لا ه6

 يف] ةبعصلا ةمهملا -

 ةكم  .[ةيمالسإلا ةوعدلا

 «ىبدألا يدانلا :ةمركملا
 1 .صا# ها

 :ةمركملا ةكم  .؟ط

 ىها5:6 لافصلا عباطم

 تيقلأ ةرضاحم) صال

 يمالسإلا ملاعلا ةطبارب

 .(ةمركملا ةكمب

 سينأ ميهاربإ
 (ماخاط 1550 (هلك شم 1150

 2 وغلل | ثح ايلا

 .٠ ىعمجملا

1 

 قحتلاو «ةرهاقلاب دلو

 جرختو ءايلعلا مولعلا رادب

 اهموليد ىلع ًالصاح اهنم
 .م15 ةئس يف يلاعلا

 . ةيوناثلا

 لصح ندنل ةعماج يفو

 ةنس يف سويرولاكبلا ىلع
 يف هاروتكدلا مث , 9
 هتدوع دعبو 194١. ةنس

 ةيلكب ًاسردم نيع ةثعبلا نم
 يف ىقرتو .مولعلا راد

 حبصأ نأ ىلإ اهفئاظو
 مسقل ًاسيئرو ًاذاتسأ

 بصنم لغشو «تايوغللا
 46ه ةنس يف ةدامعلا

 .ىلوألا ةرملل

 عمجم ةيوضع لانو

 ةنس يف ةيبرعلا ةغللا
1961 

  رخزت ةيبرعلا تالجملاو

 «ةيوغللا هتالاقمو هثوحبب

 رئأتست عمجملا ةلجمو

 لبق طاشنلا اذه نم طسقب

 اهيلع فارشإلا ىلوتي نأ
 ىسملوت ثيح «هدعبو
 نم ًارابتعا اهيلع فارشإلا
 نم نيرشعلاو يناثلا ددعلا

 .مهااما/ ماع

 فالعلا ليلخ ميهاربإ

 : يهف هتافلؤم امأ

 ةغللا رارسأ نم

 . ةيبرعلا

 . ةيبرعلا تاجهللا يف -

 ةيبرعلا ةغللا لبقتسم -
 . ةكرتشملا

 .ةيوغللا تاوصألا

 .رعشلا ىقينسوم -

 . ظافلألا ةلالد

 ةيموقلا نيب ةغللا

 فالعلا ليلخ ميهاربإ
 (ماوكد 1981)(ها1511-160)

 .رعاش

 .«ةمركملا ةكم يف دلو

 يف مولعلا راد نم جّرختو
 لمعو ءها7١/# ةنس رصم
 دهعملا يف هتدوع دعب

 مالعإلا ةرازوو يملعلا

 سرام امك .ةيدوعسلا

 لالخ نم ىفحصلا لمعلا

 ةلاسر» ةلجم ىلع هفارشإ
 نع ردصت يتلا «دجسملا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا (1)
 ثارتلا(.ه- 4 ص
 ١15١. ص يعمجملا



 يعافرلا ميهاربإ 1/ يناطف دواد ميهارتإ

 ًاعجرم هراد تناكو هلو ءملعلا رشنو ةوعدلاب يف يمالسإلا ملاعلا ةطبار

 . '”ةمركملا ةكم

 :ةيبدألا هلامعأ نم

 ةكم  .رعش :ناسنإلا

 ةسسؤم عباطم :ةمركملا
 .ةقرو 955 ءها#“854 قكم

 ةكم .رانثج -

 ةكم ةسسّوم :ةمركملا

 2 رخل ':.رشنلاو ةعابطلل

 اا .صقوك

 قاوشأ :ناسنإلا ناويد
 حجهو ؛رانتلج - ؛تاهآو

  .قامعأو قافآ ؟؛بابشلا

 «فلؤملا :ةمركملا ةككم

 .صضال0' ه4

 ةلماكلا ةعومجملا

 :ةمركملا ةكم  .(رعش)

 اهاأ84 «فلؤملا

 .يناطف دواد ميهاربإ
 م1551: (ه1 41# 130)

 «بيدألا «ملاعلا «هيقفلا

 .رعاشلا

 بجر 8 ع لصيفلا 22(

 يف ةمجرت هلو :ه1
 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 5091/١. بزعلا ةريزج

 يف ةيخيراتو ةميظع ةبرجت

 .ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم

 ءةمركملا ةكمب دلو
 ةمصاعلا ئلاهأ هبقليو

 وهف ءةكم هيقفب ةسدقملا
 فرع «ءاهئاملع نم ملاع

 ىئوقتلاو دهزلا هنع

 ةيفاقث ةيبرت ىبرتو «عرولاو
 هرثأ كلذل ناكو ءةيوق

 هقالخأ ىلع غلابلا
 فقثم ملاع وهو ءهكولسو

 . .عالطالا عساو

 دهع يف ءاضقلا يلو:

 ءادتبا زيزعلا دبع كلملا

 ةلجعتسملا ةمكحملا نم

 ةكمب ىربكلا ةيعرشلا
 خيشلا دهع يف ةمركملا

 رمتساو شيهد نب هللا دبع
 ىلإ ليحأ ىتح كلذك
 . '"”دعاقتلا

 8/١4/ - 9881 ع ةنيدملا (0

 ع يمالسإلا ملاعلا ها 41

 /ةه/لآ5 د م) )مدل

 يف ةمجرت هلو .(ه41١*

 1 باتكل او ءابدألا ةعوسؤم

 مالعأ نم 8# /* نييدوعسلا "

 .ل/١ رشع

 . .ايملع

 ةعماج ىلإ هتبتكم ىدهأ
 ةكمب زيزعلا دبع كلملا
 تزّيمت دقو «.ةمركملا

 ةعومجم ىلع اهئاوتحاب
 ركفلا ثارت نم ةريبك

 يحاون عيمجو «يمالسإلا
 . ””ةفرعملاو ةفاقثلا

 باتك ىلعهل تفقو:
 تاحالطصا مظن :ناونعب

 فالخلا ةياكح يف جاهنملا

 قئاقد حرش :عم عبط)

 «ةيدجاملا ةعبطملا : ةمركملا
 رظناو) . صالد هالله“

 .(كردتسملا

 يعافرلا 'ميهاربإ
 ماو 000 (هل 49# 00

 بلح يطاطخ نم
 .نيروهشملا

 طاطخلا ىلع ذملتت
 نم دافتساو « ىناريدلا يودب

 ريهشلا يكرتلا طاطخلا |

 ناكو .٠ ينسح ليلخ نيسح

 .وحنلاو بدألاب مامتهإ هل

 لوألا عيبر) 5١ ع لصيفلا (5)

 .(هل14



 يزمر ميهاربإ

 ةديدع طخ تاحول هل

 ميلعت يف سيرارك ردصأ

 طخ ) ىبرعلا طشلا

5 00 1 
 ." (ةعقرلا

 يزمر ميهاربإ
 (ماوحال )1856 16١70144

 .يقيسوم خّرؤم

 بتكو «ةيبرعلا ىقيسوملا

 ةيقيسوملا تونلا عيمج
 ةيبرعلا ىقيس وملا ةقرفل

 دبع «ورتسياملا» ةدايقب
 .ةريون ميلحلا

 ىلع ه149 ماع لصح
 ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 . رصمب

 مايأ انحرسم» باتك هل

 . '9«ىمادقلا انونانفو نامز

 ديشروخ يكز ميهاربإ
 (ماكحال-.00)(هل ال 00

 .دقان «بتاك

 روتكدلا ةمجرتلا هذهب يندافأ )١(

 ناعشب رصانلا دبع طاطخلا
 .يناردبلا

 ) )0عةيروهمجلا 1١81١

 ه1
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 ةيلكل لوألا ليعرلا نم

 . ةرهاقلا ةعماجب بادآلا

 ةرادإ ريدم بصانم لغش

 «فراعملا ةرازوب ةمجرتلا

 ةيجراخلا نوؤشلا بقارمف
 «تامالعتسالا ةحلصمب

 ةرازوب ةفاقثلا ماع ريدمف

 ةرادإ سلجم سميئرف «ةفاقثلا

 فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 .ةمجرتلاو

 تايلك ةدع ىف سّردو

 .دهاعمو

 نيذلا ةثالثلا دحأ وهو
 تانيسمخل ايف اوغّرفت

 يضاملا نرقلا نم ةيرجهلا
 فراعملا ةرئاد#» ةمجرتل

 نع ةيناطيربلا «ةيمالسإلا
 ةيزيلجنإلا نيتغللا

 تاقيلعت اوبتكو «ةيسنرفلاو
 هذه داوم ىلع شماوهو

 ضعب اهب اوححص «ةرئادلا

 . نيقرشتسملا ءاطخأ

 دمحأ هاليمزو ناكو

 ديمحلا ديعو يوانتنشلا

 ةحاسلا يف نيفورعم سنوي
 . ةيفاقثلا

 بصنم ًاريخأ لغش دقو

 فراعملا رادل راشتسم

 بحاص ناكو «ةرهاقلاب

 ديشروخ يكز ميهاربإ

 ةلسلسلا رادصإةركف

 . ؟كياتك» ةيبعشلا

 ةرتفلا لالخ .بظاوو

 تالاقم ةباتك ىلع ةريخألا

 يبدألا قحلملا يف ةريصق

 ةايحلا اهيف عباتي «مارهألل

 , ؟20ةيفاقثلا

 بتك رادصإ يف مهسأ

 ةماعلا ةفاقثلا يف ةريثك
 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ يفو

 .ىقيسوملاو «حرسملا يفو
 :اهنم «تالجملاو ءدقنلاو

 - .اهتالكشمو ةمجرتلا -
 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا
 .ها6٠5 «(باتكلل ةماعلا

 .صا[لآ

  .باتكو ةفاقث

 «ءفراعملا راد :ةرهاقلا

 ؛أرقا) .صاا"٠١ هه ١

 .(ع61/

 :اهمجرت

 خيراتلا سلطأ -

 دمحم هعجار ؛يمالسإلا

 /مةو/15 “أ عاظاكع فيفا

 فب ع لصيفلا ءها50/

 .(ه178 949 رفص)



 لابوط ميهاربإ 14 رقص ميهاربإ

 :ةرهاقلا  .دمحم ضوع

 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 .ءتاد

 :دئادشلا ىلع راصتنالا -

 ديشسُت تاللاقملا :نم ةعومجم

 رهقُت ال يتلا ناسنإلا حورب

 اهعمج ىلع فرشأ /(9

 : ةرهاقلا .زمدآ دلانود .ج

 . ةيبرعلا ةضهنلا راد

 فراعملا ة

 (ةيناطيربلا) ةيمالسإلا
 دمحأ عم كارتشالاب ةمجرتل
 ديمحلا دبعو يوانتنشلا

 ”:ةرهاقلا  .؟ط  .(سنوي
 .جما7 ءها89١ «بعشلا

 اد ب

 35 . فيلج روثا /نيدور -

 .قرشلا تاعوبطم :ةرهاقلا

 ضرأ :ءاضيبلا ةراقلا

 ةراقلا ةصق :تارماغملا

 رتلوو /ةيبونجلا ةدمجتملا
 ةبتكم :ةرهاقلا - .نافيلوس

 :كرويوين ؛ةيرصملا ةضهنلا

 ةعابطلل نلكنارف ةسسؤم
 ءههاالالإ ءرشنلاو
 .ص*

 /يرشبلا سنجلا ةصق -

 همجرت) نول ناف كيردنه

 دمحأ عم كارتشالاب

 :ةرهاقلا  .(يوانتنشلا

 هاا «بعشلا ةديرج

 . ص”

 ويل /قازوقلا -

 راد :ةرهاقلا  .يوتسلوت

 . فراعملا

 /ًايح ثعبي يضاملا -
 :ةزوص مسر ؛ريوجم اندا

 - .دراشتر.م جروج

 «فراعملا ةرازو :ةرهاقلا

 ةبتكم :ةماعلا ةفاقثلا ةرادإ

 «هااا/# ؛ةيرصملا ةضهنلا

 .ص 5

 رقص ميهاربإ
 ١ (ماوؤو26-.00)(هل 418 50)

 «ينسسايس .ثحاب
 1 . يداصتقا

 ةيلك ةذتاسأ مدقأ

 ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا

 . ةرهاقلا يف

 بصانم ةدع لغش

 ءاشنإ يف مهاسو «ةيفاقث

 . "0(ةيقيرفإلا ةعماجلا»
 ص »ب

 ارقص ميهاربإ) مساب بتك

 ملف ءهصصخت نع ةديعب

 )١( ع مارهألا 84605 )4/4/

 .(ها1ء6

 .سابتلالا ةيشخ :اهدروأ

 لايوط .ميهاربإ
 (ماؤو -954١1)(ها١111 1845

 . يسامولبد 1 « يسايس

 «سنوتب ةيدهملا يف دلو
 ىلوت .ةيقداصلاب سردو
 ةيروتسدلا ةبيبشلا ميظنت

 اسنرفل ةيداعم تارهاظمو

 .سنوت لالقتساب ًايدانم

 ريرحت ةنجل ىلإ مضناو
 امك ؛يبرعلا ب رغملا

 «ةيرئازجلا ةروثلا' يف طرخنا

 دعب رئازجلا هتنضتحا و

 هتناكم هل تناكف ءاهراصتنا

 -. كانه ةصاخلا

 ديدعلا رادصإ يف مهاس

 فحصلاو تالجملا نم

 بتك ةدع فّلأو «ةيبرعلا
 : اهنم

 . سنوت

 نب دمحأ ةاسأم -

 1 . حلاص

 . "”ةيبيقروبلا طوقس -

 - ه7 ص نّييسنوتلا ريهاشم (9)
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 يقابلا دبع ميهاربإ

 يقابلا دبع ميهاربإ
 (ماك44- 15110 (ها م

 «ىضاقلا ءبتاكلا

 -' .رعاشلا

 يف ةاضقلا رهشأ نم

 ةمكحم ةرتفل سأرت «سنوت
 ةرازغب فرع دقو «بيقعتلا

 ةديصقلا نيب هعونتو هجاتنإ
 يف ةيرثنلا ةباتكلاو ةيدومعلا
 ةيخيرات تالاقم لكش
 رثأت دقو .ةيبدأو ةيعامتجاو
 دبع خيشلاب هتايح لوأ يف
 دلخف ,ىبلاعشثلا زيزعلا

 " .ةراعشأب هتريسم

 «يبزح طاشن اذ ناكو.

 ةنجللا هيلإ تدهع ثيح
 ةبيبشلا نيوكتب ةيذيفنتلا
 اهيلع فارشإلاو ةيروتسدلا

 عماج يف ًابلاط لاز ام وهو
 .٠ ةنوتيزلا

 نمريثكلا بتك

 لصحو «ةيعاذإلا تايليثمتلا

 «ةينطولا زئاوجلا ضعب ىلع
 ةيرعشلا ةباتكلاب مهاسو
 دهعملا يف ةيئانغلاو

 . يديشرلا

 تافلؤم ةدع هلو

 :اهنم «ةينوناق
 .ةيعامتجالا نيناوقلا -

7" 

 لح نوناق حرش -

 . سابحألا

 ىف ةيسنؤتلا ةيسنجلا -

 هتعبط) نراقملا نوناقلا

 . ”9(ةيبرعلا لوذلا ةعماج

 زيزعلا دبع نب ميهاربإ
 حيوسلا

 (ماكالت - امهخد)(ه 107

 . ضاق

 ريدس ةضور يف دلو

 ءاضقلا ىلوتو «ةيدوعسلاب

 العلا يف
 . "”اهتاق امو

 كوبتو

 : هتافلؤم نم

 نم ىدهلا نايب-
 ىلع درلا يف لالضلا
 .لالغألا بحاص
 ةيفلسلا ةعبطملا :ةرهاقلا
 ىهال59 548 ءاهتبتكمو

 | يه يذه :باتكو) جم"
 هللا دبع فيلأت /لالغألا

 .(مهاغا5ت

 :(أ - ه8 ص نييسنوتلا ريهاشم )١(
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 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (؟)
 .(9ط) 1/4 ص ةيدوعسلا

 ديزلا هللا دبع نب ميهاربإ

 ديزلا هللا دبع نب ميهاربإ
 (ماككا-:00)(ها 1175

 . يبتكم ثحاب

 ريتسجاملا ىلع لصح
 تايالولا نم تابتكملا يف

 لبق نم ةثعب يف ةدحتملا

 مث .ضايرلاب ةرادإلا ذهعم

 ةرادإلا دهعم يف لمع

 سيردتلا يف ًاكراشمو

 رمتساو «ةيبيردتلا تارودلاب

 تانيمأتلا ةسسؤمل ًاماع

 لمعلا كرتو «ةيعامتجالا

 لاضع ضرمب هتباصإ دعب
 ."اه٠145 ماع ةيادب يف

 داؤر نم دعيو «ةةرادإلا

 تامولعملاو تابتكملا ةنهم

 رهش يف هتافو تناكو

 هعبط (ةركذم) باتك هل

 ىلع ضايرلاب ةرادإلا دهعم

 ناك هنأ ودبيو «ةبتاكلا ةلآلا

 /1١/ اك ع ةماميلا (0)

 صاها41 1١6.



 نابللا ديجملا دبع ميهاربإ

 .دهعملا بالط ىلع ًاررقم
 يذلا يميلعتلا بولسألل

 ها٠1194 ماع. عبط .هب زيمتي

 .ص 49 يف عقيو

 نابألا ديجملا دبع ميهاربإ
 ماقام امو46) (مالوال_١1*15

 ءيفسلفلا بتاكلا

 ..يوغللا

 ةعباتلا .ءنويدنسب دلو

 رفك ةظفاحمب ةوف زكرمل
 قحتلاو .ءرصم يف خيشلا

 ىلع لصحو ء«مولعلا رادب

١914 

 فراعملا ةرازو هتراتخا

 مث «ةفسلفلل ًاماع ًاشتفم
 سفنلا ملعل ًاذاتسأ نيع
 ةعماجب بادآلا ةيلكب

 كلذ دعب داعو «ةيردنكسإلا

 ةيمالسإلا ةفسلفلل ًاذاتسأ

 نّيع مث .مولعلا راد ةيلكب

 ةنس يف ةيلكلل ًاديمع

 يف ًاضْيأ بدتناو .40

 سيردتل ةلحرملا هذه لالخ
 «سفنلا ملعو ءةفسلفلا

 قرطو ءعامتجالا ملعو
 دهاعم يف «.سيردتلا

 ريتخاو .ةفلتخم. تايلكو

 سيسأتل ةعفد لوأ يف ًاوضع

"5 

 ةيمالسإلا ثوحبلا :عمجم

 زهزألا ريوطت دنع رهزألاب
 اوضع نيعو ء.هتائيهو

 رصمبي ةيبرعلا ةغللا عمجمب
 لوكا ماع

 نم رمتؤم رمي ملو
 نود اهدهش ىتلا تارمتؤملا

 لوانتي ثحبب هنم ةكراشم

 ىف ةصاخو «ةيبرعلا ةغللا
 1 .ةغالبلاو باذآلا

 يملعلا عمجملا هراتخاو
 هيف ًارزاؤم ًاوضع ىقارعلا

 .هااكخف4 ةنس

 : هتافلؤم نم

 عمتجملاو ةفسلفلا -

 .يمالسإلا

 . عمتجملا ديدجت قرط -

 ىعامتجالا لدعلا

 نيدلا ءوض تحت
 . : .ةفسلفلاو

 س طفلا تالكشم

 1 . «كارتشالاب#

 . ةايحلا

 :ةيناسنإلا ةايحلا -

 .ةماعلا اهمظنو اهفادهأ

 يشايعلا يلع نب ميهاربإ

 .(طوطخم)

 ةليمجلا :نوئفلا ةقسلف -

 .(طوطخم)

 ةيداملا دوجولا ةيرظن -
 . (طوطخم) ةيلاثملاو

 ماظنو قالخألا ةفسلف -

 نوقرشتسملاا -

 . "”هالسإلاو

 يشايعلا .يلع .نب ميهاربإ
 (م31511-1582)(ه1400-159)

 .راثآ ريبخ «خرؤم

 ةرونملا ةنيدملا يف دلو

 01 .اهب ملعتو

 ةتيدملا خيراتب متها
 ماقف ءاهراثآو ةرونملا

 نم ريثك ىلإ تالحرب |

 اهب دجوت يتلا عقاوملا

 ديدحت ىلغ .لمعو .«راثآلا

 اهتنرابقمو :ثداوحلا :عقاوم

 . ةيلاحلا ءامسألاب

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(.

 ثارتلا قة ص

 *١157. ص يعمجملا



 ناطقلا ميهاربإ في ليقع نب رمع نب ميهاربإ

 ريثكلا اهيلع ًاحضوم ةرونملا
 ةيدوأ نم ءملاعملا نم

 قرطو لابجو نوصحو
 مسرب ماق امك «كلذ ريغو

 ةيوبنلا ةرجحلا ةطيرخ عبطو
 . ةفيرشلا

 اهنم «ةيموكحلا فئاظولا
 ةيلصيفلا ةسردمتلا ريدم

 ةرادإب راثآ ريبخو «ةنيدملاب

 ىلع ءاهسفن ةئيدملاب ميلعتلا
 ةالصلا لضفأ اهنكاس
 . ؟هالسلاو

 : هجاتنإ نم

 نيب ةرونملا ةنيدملا

  .ىضاملاو رضاجلا

 ةبتكملا :ةرونملا ةنيدملا
 هها989# ةيملعلا
 .ضالثل

 داهجل ل باحر يف) 5

 ردب ةوزغ (سدقملا .

 :ةرونملا ةنيدملا  .ىربكلا
 ها١50١ «يبدألا يدانلا
 .صالالا؟

 5 .حارجل ١ عضبم بدم د

 يدانلا :ةرونملا ةنيدملا

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم قفز

 815 "97/7 نييدوعسلا

 بها «ىنبدألا

 . صا 04/4

 ليقع نب رمع نب ميهاربإ
 (ما544- 19:50 (ه1415-1339)

 . يتفملا .هيقفلا

 نب ليقع نب ميهاربإ وه
 .يمرضحلا يئولعلا هللا دبع

 ىبرتو «ةليسملاب دلو

 «نيتنيدلا هْيتدج دي ىلع
 نع هريغو هقفلا ذخأو

 .هتقو خويش

 «زعت ءاولب ءاتفإلا ىلوت

 هيلإ راشي ًاملع راصوأ

 . ملعلا ةبلط

 عرشما ناونعب ةموظنم هل

 دنسلا مظن يوقلا ددملا

 . "”:يولعلا

 ناطقلا ميهاربإ

 (ماقك15157-44(ه1404-176)

 «يوغل «ضاق «يوبرت

 !يسامولبد

 بستناو «نامع يف دلو

 ةنس فيرشلا رهزألا ىلإ

 مسق يف جّرختو

 .اله /؟ رونلا عماول (0)

 لصحو « يعرشلا ءاضقلا

 ةيملاعلا ةداهش ىلع

 . ءاضقلا صصختو

 ءاضقلا يف لمع مث

 (147-195409) يعرشلا
 ةرازو ىلإ لقتنا هنمو
 ةيبرعلا ةغلل ًاشتفم فراعملا

 لخد ةيلاتلا ةنسلا ىفو

 ًاريزوو ةاضقلل ًايضاق ةرازولا

 1958 ةنس ىفو «
 ريمألا دهعلا يلول ًادئار نّيع

 ىف هتسارد نابإ نبسح

 ةنس ىلإ هعم يقبو «ندنل

 يف ًاريفس نّيعو ؛«1

 يف لظ مث ..دلب نم رثكأ
 ةاضقلا يضاق بصنم

 . هتافو ىتح ندرألاب

 ةرازو يف هدومجو ءانثأو

 رثكأ فيلأت ىف كراش ةيبرتلا

 يف ًايسردم ًاباتك نيثالث نم
 ناكو .ةيبرعلا ةغللاو نيدلا

 ةيندرألا ةنجللا يف ًاوضع

 رشنلاو ةمجرتلاو بيرعتلل

 ًاوضع راص يذلا «ةيبرعلا

 .191/ا/ ماع ذنم هيف

 يملع لمع لوأ ناكو
 تارشع» تاتك هل ريبك



 يباّصقلا ديشر دمحم ميهاربإ

 راد نع ردص يذلا «دجنملا

 مث .ه797١؟ ماع نآرقلا

 ريسيتا سيفنلا هباتكب هالت

 هنم ردص يذلا «ريسفتلا

 هعجار) ''”هتافو لبق نآزج

 دمحأ نارمع هطيضب ماقو

 ءنامع  .ةلجح وبأ

 .(ه07١5١ «ن.د «ندرألا

 يباّصقلا

 (ماكخ 14640 (ه1 411

 نايعأ نم « يركسع دئاق

 نبا
 . ىسمد

 .نسح باّصقب فرعي

 «لصوملا نم هلصأ

 ىف هتافوو هتأشنو هدلوم

 شيجلا داوق نم .قشمد

 وضع «ديقع ةبترب يروسلا
 ىف ءامدقلا نيبراحملا ةطبار
 مولعلا دهعم سيئر . قشمد

 .ةيباجلا بابب ةيمالسإلا
 .هترسأ ديمع ؤهو .قشمدب

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(
 للا ف فل عامس يندرألا

 رخآلا عيبر 1١404 لاوش)

 1556-7515 ص (ه 6

 بدألا :ىف ةمجرت هلو

 نورصاعملا باتكلاو ءايدألاو

 1٠١4. ص ندرألا يف

 فو

 ءاملعلا نم ريبك تيبل ٌدجو

 هلو .يروسلا شيجلا ةداقو

 .هقفلاو بدألاب ةيانع

 تافنصملا نم ديدعلا هل

 ةقلعتملا ةيركسعلا

 . "”ايفارغوبطلاب

 (ماك15:4-44)(هل11 4 107)

 «يوبرتلا .«يرادإلا

 .بتاكلا

 يف جّرخت « ةرهاقلاب أشن

 يعرشلا ءاضقلا يتسردم

 ءايلعلا مولعلا رادو
 مث .سيردتلاب لغتشاو

 ةموكحلا نم بدتنا
 فراعملاب ًاشتفم ةيرصملا

 ءها45 ةنس ةيدوعسلا
 هتدفوأ يرصم لوأ دعيو

 ةيرصملا فراعملا ةرازو

 يف زاجحلاب سيردتلل
 . يدوعسلا دهعلا

 ةدع هتايح يف دلقت مث

 ريدم لوأ وهو ءبصانم
 ةكمب ةيدوعسلا ةعاذإل
 ماع ىتحج ةمركملا
 ةرادإ ريدم لمعو .ها/ه

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ (')

 ." ص يرجهلا رشع

 ىروشلا دمحم ميهاربإ

 ةطبارب ةيمالسإلا ةفاقثلا

 اذه ناكو «يمالسإلا ملاعلا

 .هالوت لمع رخآ

 :يملعلا هطاشن امأ

 ديدعلا جرخت ىلإ ةفاضإلابف
 اولصح نيذلا ةبلطلا نم

 هيدي ىلع ىربك بصانم
 نم ديدعلاهل تناك
 :اهنم «تافلؤملا

 دعاوقو مالسلا قيرط
 . مالسؤلا

 . مالسإلا

 يف ماظنلاو ةفاظنلا -
 .مالسإلا

 يف ةلحرلاو ةضايرلا -
 . مالسإلا

 بهاذملا لاوقأ -

 ةرمعلاو جحلا يف ةراتخملا

 . ةرايزلاو

 نع ةدلاخ فئاحص -

 .زيزعلا دبع كلملا ةلالج

 نع ةدلاخ فئاحص -

 .زيزعلا دبع نب دوعس

 . مهسفنأب لاجر 55

 ةدمع باتك قيقحت -

 .ةمادق نبال ىلبتحلا هقفلا



 يودنلا مشاه دمحم ميهاريإ

 شؤيجلا عامتجا

 ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسإلا

 عم ةكراشملاب ..ةيمهجلاو
 . نسح نب هللا دبع خيشلا

 ءالولا راكذت -

 .صالخإلاو

  .ةيملعلا ةكرحلا
 باتكلا راد عباطم :ةرهاقلا

 . يبرعلا

 امك ناسنإلا .قوقح -

 .نآرقلا اهيلع صن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا -
 .ناترضاحمم :ةثيدحلا
 تافلؤملا رشن ةنجل :ةرهاقلا
 ةيملعلا ةئيهلا «ةيروميتلا
 «ةيبرعلا دالبلا نوؤشل ةيفاقثلا
 , 0ص ه1

 يودنلا مشاه دمحم ميهاربإ
 (ماؤك١-500)(هلغ١1١-55) :

 .يوغل «يمالسإ بيدأ

 ةجحلا وذ) 40 ع لصيفلا ()
 ١/ ءالؤه تفرع (ه

 تاعوبطملا مجعم
 ةيبرعلا ةكلمملا :ةيبرعلا
 .؟1"١ - ا!ل!١/98 ةيدوعسلا

 مجعم يف هتدالو تدروو

 نيفلؤملاو .باتكلا
 .ه118 :نييدوعسلا

>32 

 «ءاملعلا ةودن ءانبأ نم

 ماع اهيف اوجرخت نمم
  ةرسأ نما وهو .ه

 اهتامدخب تفرع ةيملع

 .دنهلا ىف ةيملعلاو ةينيدلا

 سيئر: بصنم لغشي ناك

 ةعماجلاب يبرعلا مسقلا

 ءدنهلا دابآ رديحب ةينامثعلا
 ةيدنهلا ةموكحتلا هتحنم دقو

 ةيروهمجلا سيئر ةزئاج

 ةيملعلا هتامدخب ًافارتعا
 ًاوضع ناكو .ةيبرعلا ةغللاب

 يمالسإلا بدألا ةطبار يف

 .دنهلا ىوتسم ىلع ةيملاعلا

 تافلؤم هءارو فلخ

 رديح يف يفوتو .ةديدع

 , "”دابآ

 يلئاولا دمحم ميهاربإ
 (ماذل15114-4)(ه1 4١8185

 .دقان ءرعاش «بيدذأ

 ' ىرق نم ةيرق يف دلو

 ملعتو «ةرصبلاب برعلا طش
 يف ميركلا نآرقلا ةءارق

 ىلإ لقتناو . . :ةيزقلا باّتك

 يف كراشو .فجنلا

 5عا785 جم يمالسإلا ثعبلا (9)
 948 ص (ها١4١؟ رفص)
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 يلئاولا دمحم ميهاربإ

 ةطبارلاك ءاهيداونو اهسلاجم

 ءرشنلا ىدتنمو «ةيبدألا

 هتاحراطمو ةيرعشلا هدئاصقب

 جرخت دادغب يفو .ةيبدألا

 سّرد دقو ءاهسرادم نم

 عبر دادغب تاعماج يف

 ةفاحصلا ىفاوي لظو .نرق

 ةيوغللا هتابيوصتب ةيلحملا
 . نيفقثملا تاباتكل

 يف نيرشعلا ةروث

 .ىقارعلا رعشلا

 دنع ملكلا بارطضا -

 ةعماج :دادغب  .يواهزلا

 ب ءتادذغب و لوركا

 .ص 04

 .يفرشلا ناويد

 . يجزايلا ىلإ طيقل نم -

 برحو يقارعلا رعشلا -
 . سلبارط

 رصعو يراهزلا -

 .ديمحلا ديع ناطلسلا

 .ةيقارعلا ةروثلا

 ىقارعلا ىسايسلا رعشلا

  .رشع عساتلا نرقلا يف

 «ىناعلا ةعيطم :دادغب

 .ضصالا5 ه4



  نيضيبملا دومحم ميهاربإ

 : ةظوطخملا هبتك نمو

 .نولحارلا

 هرعش يف يواهزلا -

 . يسايسلا

 يف فيرلا ةجهل
 ةغللاب اهتقالعو ةرصبلا

1 1 0 

 نيضيبملا دومحم ميهاربإ
 (م1590-1541(ه1 4-181

 . يرادإ « يوبرت «رعاش

 . ندرألاب

 يف سيردتلا سرام

 ىسوم يداوو نامع

 .ماول5 ماع ذنم كبوشلاو

 ىلإ لقتنا ماوعأ ةرشع دعبو
 ىلإ لقتنا مث .ةيلاملا ةرازو

 رمتساو .ةيلخادلا ةرازو

 ليحأ نأ ىلإ اهيف لمعي
 .م1957 ماع دعاقتلا ىلع

 حدم يف ةريثك دئاصق هل

 ةيسايسلا تايصخشلا ضعب

 ًاميدق فرشألا فجنلا )١(
 ملاع ؛ 1 اقيدحو

 عيبر 4 عو جم بستكلا

 ةلاسر) ها40١ة رخآلا

 يفو .(ةيفاقثلا قارعلا

 هتدالو .تتبثأ لوألا ردصملا

 ه1 9 ةنس

>” 

 . '”نيلوؤسملاو

 هتايح :نيضيبملا ميهاربإ

 يلع نسح /هرسعسشو

 حالف يزوف .نيضيبم

 :ندرألا ءنامع  .بطخلا

 ها5٠5 «.ناميإلا عباطم

 رعشلا مالعأ) - .ضاللا

 .٠ (يندرألا

 رسعش نا ويد هلو

 . طوطخم

 ينادرولا ميهاربإ
 (ه1411-156) ١ 151١0اكوام(

 «صاقلا «يفحصلا

 ةديرج ريرحعت ريدم
 .رصمب «ةيروهمجلا١

 اورثأ نيذلا دحأ دعي

 ربع ةيبدألاو ةيفحصلا ةايحلا

 تاعاديإ نم همدقام

 فالآ (0) وحن .ىلإ تلصو

 .باتكو ةياورو ةريصق ةصق
 طالب يف حالف» هباتك اهرخآ

 . «ةلالجلا ةيحاص

 يف بدألاو ركفلا مالعأ نم (؟)

 ناويد 5١8« :ص ندرألا

 1/١/. يبرعلا رعشلا

 ريهظ يهلإ ناسحإ

 ةزئاج ىلع لضاح وهو.

 لاجم يف ةيعيجشتلا ةلودلا
 حنُم امك «ةريصقلا ةصقلا

 طون م1949. (ويام) رايأ يف

 «ىئلوألا ةجردلا نم زايتمالا

 ةيرصملا ةيعمجلا هتحئمو

 ريدقتلا ةزئاج ٍداقبلل

 .ةيبهذلا

 . ””ةرهاقلا يف يفوت

 :هل

 :ةرمعلا نم دئاع

  .ًادج ةصاخ تايموي

 «نواعتلا راد :ةرهاقلا

 - .ص ١١١ اه 4

 . (نواعتلا باتك)

 - .ةرحاس نؤنيع -

 .يراجتلا بتكملا : توريب

 نب ريهظ يهلإ ناسحإ
 خيش يهلإ روهظ

 (ماقكخا/ ١9412 ها ال 1850)

 نم زّرِيم يمالسإ بتاك
 .روهال

 هيلع ةلبنق ءاقلإ رثإ يفوت
 1 . ؟47بطخي وهو

 ناضمر) ١1١ ع لصيفلا 5
 3١-15. ص (هأ١5



 ريهظ يهلإ ناسحإ

 «توكلايس يف دلو
 اهيف دلو يتلا ةنيدملا
 دمحم يمالسإلا رعاشلا

 نآرقلا ظفحو ءلابقإ

 ةعماجلا يف ميركلا
 ةنيدم يف ةيلهألا ةيمالسإلا

 لمكأو ءهلاون ارجج

 ةيفلسلا ةعماجلا ىف هتسارد

 ىلع لصحو ءدابآ لصيفب
 ةعيرشلا ةيلك نم ريتسجاملا
 يف ةيمالسإلا ةعماجلاب
 لصح مث .ةرونملا ةئيدملا
 وأ تاريتسجام ةسمخ ىلع

 «باجنبلا ةعماج نم رثكأ
 ةيدرألا نقتي ناكو

 ةيسرافلاو ةيباجنبلاو

 «ةيزيلجنإلاب مليو ةيبرعلاو
 ماعلا نيمألا بصنم لغشو

 يف ثيدحلا لهأ ةيعمجل

 .روهال اهزكرمو «ناتسكاب

 ةلجم ريرحت سيئر ناكو
 هل .ثيدحلا نامجرت
 يف اهلك ؛ةديدع تافلؤم

 .ةيمالسإلا قرفلا

 417 ع ؟ريهظ يهلإ ناسحإ“ -
 57 نص (ه1417/84/9)
 ةلجم يف ةمجرت هلو. "9
 عا" جم يمالسإلا ثعبلا
 5 ع نايبلاو 23٠١ ص ة»"

 - #8" ص ا(ه401١ لاوش)
66 . 
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 «ةينايداقلا» باتك فلأ

 ىلإ مجرتو «جرختلا لبق
 ةعيشلا» هباتكو «ةيزيلجنإلا
 نيثالث نم رثكأ عبط «ةئسلاو

 ةدع ىلإ مجرتو ءةعبط
 ءزجلا امأ .ةيملاع تاغل

 دقف (فوصتلا) نم لوألا
 كرت امك .هتافو لبق هزجنأ

 هلو .(ةينارصنلا) نع ةدوسم

 ةلحر) :ةيدرألاب ناباتك

 .(هكاهد طوقس)و (زاجحلا

 يف ةريثك تالاقم هلو

 . ىتش تاعوضوم

 مجرتملا يف بتك اممو
 ناسحإ :ناوئعب ةلاسر هل
 ملعلاو داهجلا :ريهظ يهلإ

 /تامملا ىلإ ةايحلا نم

 ميهاربإ دمحم فينصت

 ةبتكم :تيوكلا  ينابيشلا

 ها8٠١5 .ةيميت نبا

 . ص5

 هبتك ضعبب ةمئاق هذهو

 :اهيلع تفقو يتلا

 خيرات :ةيليعامسإلا -

 ةرادإ :روهال  .دئاقعو

 ىها5٠85 «ء,ةنسلا نامجرت

 . صال هال

 - .دقتو ضرع : ةيبابلا -

 ةرادإ :روهال ل ا“ ط

 ريهظ يهلإ ناسحإ

 ىيها١٠5 ءةنسلا نامجرت

 .ص*0

 دئاقع :ةيوليربلا -

 :روهال  ."ط  خيراتو

 «ةنسلا نامجرت ةرادإ

 .صالم#" ها

 ةرادإ:روهال ."عط

 :ضايرلا ؛ةنسلا نامجرت

 «ءءاتفإلا راد عيزوت

 .صال84 ه5

 - ليلحتو دقن : ةيئاهبلا

 :روهال - .ثط

 ءىها٠5*3ا قةنسلا نامجرت

 . صالا/© :2ج

 ةرادإ

 أشنملا :فوصتلا

 ةرادإ:روهال - .رداصملاو

 ها5٠5 (قةنسلا نامجرت

 .ص

 ىلع يفاكلا درلا

 دبع يلع روتكدلا تاطلاغم

 :هباتك يف يفاو دحاولا

 - .«ةنسلا لهأو ةعيشلا نيبا

 نامجرت ةرادإ :روهال

 .صا١68 ء.ها8٠5 «ءقنسلا

 - .تيبلا لهأو ةعيشلا -

 نامجرت ةرادإ :روهال
 ءها05٠54 .ةمدقملا ءةنسلا
 :.ص 5



 ريهظ يهلإ ناسحإ

 00 - ط

 ه5

 قرف :عيشتلاو ةعيشلا

 ةرادإ :روهال .خيراتو

 ءها854٠85 ةنسلا نامجرت

 .صأ5

 د .ةئسلاو ةعيشلا

 «ءةبيط راد :ضايرلا

 .ص"5٠”7 ىماالق#

 ةرادإ :روهال د شط

 ىها796© ءةنسلا نامجرت

 .ص_5٠”7

 ها" و5 حملا ط

 «ماصتعالا راد : ةرهاقلا

 .ها84

 ةرادإ :روهال ا .#ط

 .ها٠4© قةنسلا نامجرت

 .صا_6#٠ هلآ

 «ةوحصلا راد :ةرهاقلا

 .صا٠8 ءه5

  .نآرقلاو ةعيشلا

 ةرادإ :روهال لا .#ط

 ءها٠85#“ (ةنسلا نامجرت

 . صا٠*ث6؟

 0 7 7 7 م ةهط

>” 

 . صا[ 6" صاع 5#

 تاسارد :ةينايداقلا
 :روهال ب اعط .ليلحتو

 ءةنسل ْ ١ نامجرت ةرادإ

 . صال ٠ صمهااوك

 «ءاتفإلا راد :ضايرلا

 اها 5

 ةرادإ :روهال - .١ةهط

 .ةنسلا نامجرت

 سودقلا دبع دمحم ناسحإ

 (ماقككن 15192 (هل141- 18)

 .يئاور « يفحص «بتاك

 ةسايسلاب لاغتشالاو

 ةسائر ىلوتو «بدألاو

 هرمعو فسويلا زور ريرحت

 نيرشعو ةعبرأ زهاني ال

 هجرخمت لعب كلذو ماع

 نم رثكأل ضرعت دقو
 ماع كلذو «لايتغا ةلواحم

 بمهاالإلا ه6

 رثكأ لقتعا امك ءه4٠

 ..ةرم نم

 ام تافلؤملا نم هلو

 هنكل «ةياورو ةصقو لاقم

 سودقلا دبع دمحم ناسحإ

 ىدل يئاور بتاك هنأب فرع
 . ؟9ءارقلا ةماع

 دومحم سابع لكس دقو

 هيدأ ىف هيأر نع داقع

 .سشارفلا بدأ هنإ :لاقف

 .فوشكملا بدألا ينعي

 .نيد نبا هلو

 :هيف بتك اممو

 لامعأو ةريس :ًاماع نيعبرأ

 دمحم لامك دادعإ /ةيبذأ

 زيزعلا دبع ميدقت ؛يلع

 ةبتكم :ةرهاقلا .فرش

 .صا١١ ءها6٠5١ ءرصم

 )١( جم بتكلا ملاع ١اع "

 رصم ةلاسر) ه١٠4١ لاوش

 سرحلا ةلجم :(ةيفاقثلا

 بجر) 49 ع ١١س ينطولا

 ٠ :يف ثيدح هلعو .(ه

 ٠١ ص ةيفحصو ًالجر /١1اء«

 ع فسويلا زور ١947 - 4/

  4صده 154

 /*/ة و1 ع عمتجملا

  07ةعوسوملا ء١7 ص(ه

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا

 ريهاشملاو 278 ص ةزرابلا

 ءايحلاو لجخلا نيب ١/141

 ديفم مهرواح ءالؤه ك85

 مالعإلا ليلد ,«18/7 يزوف

 مجعفم 26805 ص مالعألاو

 ص دروملا مالعأ 587.



 ليقحلا ميهاربإ دمحأ

 دبع ناسحإ تافارتعا

 ..ةيرحلا :سودقلا

  .دارم دومحم /سنجلا

 .رشنلل يبرعلا :ةرهاقلا

 نيب سودقلا دبع ناسحإ

 بغشلاو يسايسلا لايتغالا

 :هتافلؤم نمو

 ال فونأو درولا ةحئار

 ءلجرانتيب يف «مشت

 يزيزع اي «ةيلاخلا ةداسولا

 ىهقم ىلع «ءصوصل انلك

 قوف «يبأ بابلج يف نشيعأ
 .مارحلاو لالحلا

 ليقحلا ميهاربإ دمحأ
 (ماكحا 15 ه4) (ها 18/0 ١1

 . لضاف بتاك

 رئاحلا يف دلو

 همولع ىقلتو .ةيدوعسلاب

 لوصحلا ىلع فرشأ ىتح
 «ةيعماجلا ةداهشلا ىلع

 ةفلتخم فئاظو يف لمعو

 . 'فراعملا ةرازوب

 ةريزجلا يخرؤم مجعم 60(

 ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا

 .3559 ص
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 ناملس :باتكدهل

 ةقيقحلا تناك ول :يسرافلا

 لاحرلا ٌّدشل خيرملا يف

 ةسسؤم :توريب  .اهيلإ
 .ةعابطلل يلدار ينوج
 . ص 4 هانت

 يوازغلا ميهاربإ دمحأ
 (ماكف15-١١1)(هائ )114 ١1

 ررحم «يرادإ .رعاش

 .ةمركملا ةكم يف دلو

 سرادملاب همولع ىقلتو
 ىف ةباتكلا ىلوت .ةيلهألا

 ةيراتركسو فاقوألا ةرازو

 ىلوت مث .ىروشلا سلجم

 . ءاضقلا ةسائر ناويد ةسائر

 كلملا رعاش :بقل زاحو

 .زيزعلا دبع

 نم لك ريرحت سأر
 ةلجمو ««ىرقلا مأ» ةديرج
 ةدنيرجو (ء«حالصإلا»
 .ةزاجحلا توص#

 ةيرعشلا هلامعأ ترشن

 ًايكاحم اهلوطب تزيمت يتلا
 بدألا يف تايلوحلا كلذب

 فحضصلا ىف ىبرعلا

 هل ترشن امك «ةيلحملا

 يف ةيرثن تالاقمو .دئاصق

 . .ةيبرعلا فحصلا ضعب

 يوازغلا ميهاربإ دمحأ

 ناك يتلا هدئاصقب رهتشا

 ةيمسرلا لفاحملا يف اهيقلي
 هفويضو كلملا مامأ ةريبكلا

 ةيبرعلا لودلا ءاسؤر نم

 «تابسانملا يف ةيمالسإلاو

 ديع) ةبسانم لشم

 تابسانملاو «(ىحضألا

 . ةينطولا

 يف يرهش باب هلو

 ةيفاقثلا «لهنملا» ةلجم

 ةعومجم هتحت رشني «بهذلا

 تاقيلعتلاو رطاوخلا نم
 ةيبدألاو .ةيعامتجالا

 بتكي رمتسا دقو «ةيدقنلاو

 بناج ىلإ بابلا اذه تحت
 ةيرعشلا هدئاصقو هتايلوح

 هفلخ ًاكرات «ىفوت ىتح

 .ةيرعشو ةيرثن ةيبدأ ةورث

 هاروتكد ةلاسر هيف تمدق

 يوازغلا دمحأ :ناونعب

 ديع دعسم /ةيبدألا هراثآو

 جما" ءها5٠15 .فلؤملا

 .هاروتكد ةلاسر :لصألا)

 هراثآ نم ًائيش عبطي ملو
 ةروشنملا ةيرعشلاو ةيرثنلا



 يريقشلا دعسأ دمحأ 4"< يغايسلا دمحأ نب دمحأ

 , '7تالجملاو

 : هتافو دعب هل ردص

 - .بهذلا تارذش -

 2 لهنتملا راد

 .صو47 ءه/
 :ةدج

 ةذه نم جرخلتساو

 :ناوئعي باتك تارذشلا

 تارذش ىف فئاطلا
 راد :ضايرلا  .يوازغلا

 ده ١41١5 ءفيقث

 .صا/0546

 ةنجللا :فئاطلا _ ."ط

 «ىخايسلا طيشنتلل ايلعلا

 .ضصا٠لث06 ها 45

 ماكل 19:50 ها دل 950)

 . ةيديزلا ءاملع نم

 نب دمحأ نب دمحأ همسا

 ةمالعلا هخويش نم

 نابعش) ع لصيفلا فض

 ةمجرت هلو .5 ص (ه١

 ةارعشلا مجارت يف ديفملا يف

 ق1 5١ ص ءابدألاو

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعشو

 719/١ برعلا ةريزج

 باتكلإاو ءابدألا ةعوسومو
 .14 /# نييدوعسلا

 .نانبلا

 يف سيردتلاب لغتشا

 :ةطوطخملا هتافلؤم نم

 مامإلا دنسم حرش :اضرلاو

 .اضرلا ىسوم نب يلع

 حوش :مراوصلا ررد -

 . مظاكلا

 يف امل رينملا جهنملا -

 ,9(220) ريظنلا ضورلا

 (م198:-19:8)(ها عدي

 «بتاك

 ةمظنمل سيئر لوأ

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 « يسايس «ماحم

 بونج نينبت ةعلق يف دلو
 اكع ىلإ لقتناو .

 دعب هدلاو فنك يف شيعيل
 ًاقوفت رهظأو . .هتدلاو ةافو

 .هتسارد ىف هئانرق ىلع

 يف يمالسإلا ركفلا رداصم .(0)

 .85 ص نميلا

 ءميركلا نآرقلاو ةيبرعلا

 ال ًابيطخ راص ىتح

 3 . ىراجُي

 ةيعمج) هقافر عم سسأ

 نم درط .ة؛ةيبرعلا ةدحولا

 ىلإ لقتناف «ءتوريب
 دهعم لخدو .سدقلا

 كانه ينيطسلفلا قوقحلا

 يف هتسارد لالخ لمعو

 لخد مث «قرشلا ةديرج

 .ةاماحملا كلس

 فحصلا يف بتكو
 ةدحولا نع ةينيطسلفلا

 رطخلاو ؛ةيبرعلا
 رامعتسالاو ءينويهصلا

 ىلع نميهي يذلا يزيلجنإلا
 ةجيتن تناكو ء.نيطسلف

 ةلتخملا ةطلسلا هتفن نأ كلذ

 ةينيطسلفلا بيزلا ةيرق ىلإ

 دعبو .ةيربج ةماقإ يف
 ىلإ ذاع هلاقتعا ءاهتنا
 ..ةاماحملا يف لمعيل سدقلا

 م1944 ةبكن دعب لقتناو

 ريتخاف ..«يبرعلا لمعلل

 دبعل - ًانيمأ مث  ًادعاسم

 ماعلا نيمألا مازع نمحرلا

 :ةيبرعلا ةعماجلل

 ةدحولا ةاعد نم ناك
 مدطصاو ؛لئاوألا ةيبرعلا



 ءةدحولا ءادعأ لك عم

 فوشكملا ةلجم يف ًالاقم

 ةيلالقتسا ىلإ هيف وعدي
 اهتينوعرفو رصم ةيصخش

 ةيرثكألا نأ»و ةلصأتملا

 ال نييرصملا نم ةقحاسلا

 عجاري) «ءامدقلا نييرصملاب

 رارسأو راوح :هباتك نيسح
 .(67" ص

 ةمظنم تسسأت امدنعو

 ةنس ةينيطسلفلا ريرحتلا
 سيئر لوأ ناك ؛« 18

 شيج أشنأو .ةمظنملا هذهل

 تفلأتف «ينيطسلفلا ريرحتلا

 مث «ةينيطسلفلا بئاتكلا

 ةيئادف ةوق أشنأ مث «ةيولألا

 ريرحتلا تاوق) مسابب

 تايلمعب تماق (ةيبعشلا

 يضارألا لك يف ةحجان
 يقبو «ةلتحملا ةينيطسلفلا

 ١١/١5/ ىتح اهيف

 .م11/

 باتك هيف ردصو :تلق

 يف يريقشلا :ناونعب
  .يروغلا ليما /نازيملا

 حا

 : ةيملقلا هراثآ نم

 .1445 - نطنشاو

 .19451 - ةيبرع اياضق -

 نيطسلف نع ًاعافد

 .19457 - رئازجلاو

 .19517  ةدحتملا ممألا

 ةيبرعلا ةلودلا عورشم -

 .١ة5ا/  ةدحتملا

 ةايحلا يف ًاماع نوعبرأ -

 .191/  ةيلودلاو ةيبرعلا

 يف ةيميلقإلا ةايحلا

 ةيزيلجنإلاب) يلودلا نوناقلا
 .1951/  (ةيبرعلاو

 عم رارسأو راوح -

 عبط  ءاسؤرلاو كولملا

 راد 2 اكتوريب لحد

 . ةدوعلا

 قيرط ىلع تاملك

 .19555- ةرغ |

 «توريب  مهتأ ينإ -

 .1956 ةدوعلا راد

 عم ةميزهلا قيرط ىلع -
 برعغلا ءاسؤرلاو كولملا

 . 1 ا/

 - ةميزهلا ىلإ ةمقلا نم
 191/١. ةدوعلا راد «توريب

  ينيطسلفلا نايكلا

 ثاحبألا زكرم  توريب
 .155١ا/

 ممألا يف اناياضق -

 يريخ ةمجرت) ةدحتملا

 .18517 (دامح

 نم ىربكلا ةميزهلا

 ةفرغ ىلإ رصانلا دبع تيب
 , 3299/9 تايلمعلا

 (ماككا !15؟8) (ها١1411- ١40

 ديمع ء«هيقفلا بيدألا

 اهمالعأ دحأو ةنوتيزلا عماج

 .نيزرابلا

 جرختو .ةسوس يف دلو
 لغتشاو «ةنوتيزلا عماج نم

 لحر مث ءًانمز سيردتلاب
 ىلع اهنم لصحو رضم ىلإ
 بادالاو ةغللا يف ةزاجإ

 مث .ةرهاقلا ةعماج  ةيبرعلا

 نرقلا نم نيطسلف مالعأ قفز

 رشع سماخلا ىتح لوأل

 مجعم لكمال 7/١

 55١. ص دروملا مالعأ



 ريشب دمحأ و يمورلا رشبلا دمحأ

 ةعماج نم هاروتكدلا زرحأ
 بادآلا يف اسنرفب نوبروسلا

 داعو .ةيمالسإلا ةراضحلاو

 سيردتلاب لغتشيل سنوت ىلإ
 لوصأو ةعيرشلا ةيلك ىف

 ىلع فرشأو ءنيدلا
 :لينل ةدذيدع تاحورطأ

 نييسنوتلل هاروتكدلا

 . مهريغو

 : هتافلؤم نم

 ةيكلاملا ةسردملا خيرات -
 .ها1187 «قرشلا يف

 نب :كلام أطوم ةسارد -

 «سنوت - .(ةيسنرفلاب) سنأ
 مالك

 «سنوت - .ميلعتلاو

 ا .ها 1م

 نع ءاطغلا فشك

 ىلع درلا يف ديحوتلا .قئاقح
 ةدحو بهذم باحصأ

 لومألا نبال /دوجولا

 «ءسنوت  .(قيقحت)
 .ه ااا

 لوصأ يف دمتعملا -
 نسحلا وبأ /يلزتعملا هقفلا

 دهعملا :قشمد . يرصبلا

 - 88 «يسنرفلا يفاقثلا

 ه4

 ضايع يضاقلل /ةيكلاملا
 - ما/ «توريب .(قيقحت)

 . 037جم مه فىهاللح

 يمورلا رشبلا دمحأ
 بالخل 19000 (ه1 471

 . بيدأ

 ةيركفلا ةكرحلا مالعأ نم

 .تيوكلا يف

 ةدع هتايخ يف مغ 0

 ىف ًاوضع ناك .فئاظو

 نونفلا زكرم :يسسؤم دحأ
 هملق رخسو ءةيبعشلا
 ثارتلا رشنو ةمدخل
 هل ترشن ثيح «يراضحلا
 يف تعمج تالاقم ةدع
 نع تالاقم» مساب باتك

 ةبتكم نع ردص «؟تيوكلا

 .هااللك

 ةيتيوكلا مكاحملا تناكو

 صوغلا نوناق يف هب نيعتست
 .رحبلاو

 :باتك هتافلؤم نم

 )١( م# ص نييسنوتلا ريهاشم -

 م5

 ««ةنراقملا ةيتيوكلا لاثمألا»

 ش ' .0نيءزج يف عقيو

 ًاباتك هتافو لبق زجنأو
 ةيرحبلا تاحلطصملا لمشي
 .اهحرشو

 هنع صاخ فلم ردص

 ع ةيتيوكلا «نايبلا» ةلجم يف

 ءم1987 رياربف 0١
 دئاصق ةذع ىلع ىوتحا

 باّتكِل تالاقمو
 , 20 فلم '

 ريشب دمحأ
 . (ماؤك 00-0 (هل ك1 تحل)

 .نيبلفلا يف نيملسملا

 ةمدخ ىف هتايح سرك .:

 يف نيملسملاو مالسإلا
 دقو .ينيبلفلا ليبخرألا
 ىدل ةمرتحم هتملك تناك

 رخآلا عيبر) 08 ع لصيفلا (؟)
 جم بتكلا ملاع (ه 7
 .(ه14075 بجز) ١ ع#

 باتك يف ةمجرت هلو
 ةراضحلاو يبرعلا جيلخلا»

 قازرلا دبع فيلأت. «ةرضاعملا
 ءناد.م.د .رسيسصتيلا

 ١١. 1/9494 ص بها5ن5
 تبئأ ردصملا اذه يفو
 .ماكن؟ هتدالو



 يف دوهعلاو طاسوألا عيمج

 نيب لقنتلا مئاد ناك . نيبلفلا

 «رزجلا هذه عاقصأ

 | ةريزجو الينام نيب اصوصخو
 عمجت ربكأ ثيح اندنم
 سسأ دقو . نيملسملل

 يمالسإلا يبرعلا دهعملا

 يوارم ةنيدم يف يسيئرلا

 بونجبو اندنم ةريزجب
 ىلع فرتشأو «ءنيبلفلا

 الاثم حبصأ ىتح هتريسم

 لّصحو .كانه هب ىذتحي
 طاسوألا فارتعا دهعملل

 ةيمالسإلا ةيفاقثلاو ةيملعلا
 ء«جراخلاو لخادلا يف

 ةيدوعسلا تاعماجو رهزألاك

 '..اهريغو جيلخلاو ايبيلو

 ةيملعلا هراثآ مهأ نم

 مالسإلا خيرات» ميقلا هباتك

 هيف حضوأ يذلا «نيبلفلا :يف
 نيينيبلفلا :نيملسملا حافك
 يبنجألا وزغلا هجو يف
 . © ريصنتلاو

 م1546 .::)(ها1ه 6.6 0

 ةيفاقثلا هوجولا دحأ

 "ن4 ع عمتجملا )0(

 هللا ذبع ملقب ه1

 بيبص

 ضن

 :نادوسلا ىف ةزرابلا

 «ةيعاد «يوبرت .«يميداكأ

 ةجرد ىلع لصاح

 يبرعلا بدألا يف هاروتكدلا

 رعشلا يف ريوصتلا» :ناونعب

 يلهاجلا دهعلا نم يبرعلا

 سماخلا نرقلا ىلإ
 . «يرجهلا

 يدانلل ًاسيئر لمع
 ةنيدمب ىبدألا ىفاقثلا

 ةيعاذإ جمارب مدق واد وهنلا

 ناكو .ةصصختم ةيفاقث

 ريثك يف نادوسلل ًالثمم

 ..ةيملاعلا تارمتؤملا .نم
 نيمأ :هدلقت بصنم.رخآ

 , ةيمالسإلا

 : هتافلؤم

 ثادحأو ديهش -

 . (نائبل)

 ةلحرملل تررق  ةيرعش
 . (ةطسوتملا

 ةيحرسم) ايقيرفإ ةدحو -

 . (ةيرعش

 مل) لافطأ بتك ةلسلس -

 يندملا قيفوت دمحأ

 . "”(دعب رونلا رت

 يندملا قيفوت دمحأ

 (ماكخ14 - 14562 (هل1 19190 5١4

 «يرادإلا ءيسايسلا
 .يوغللا

 ةمصاعلا سنوتيبدلو

 نم نيرجاهم نيوبأل
 عالدنا دعبوؤ .رئازجلا

 ذخأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 دض ةيسايس تالاقم رشني

 امم يسنرفلا رامعتسالا

 1 نجسلا هنوعدوي مهلعج

 ًاررحم لمع ١947١ ةنس ىفو
 تناك ىتلا رجفلا ةلجمب
 .يروتسدلا بزحلا لاح ناسل

 . كلذنآ رئازجلا ىف ءىشانلا

 ًاسيئر حبصأ ةدم دعبو

 ًاوضع بختناو ءاهريرحتل

 مث «بزحلل ةيفاقثلا ةنجلل
 يبرعلا ملقلل ًاماع ًانيمأ حبصأ

 ىلع فارشإلاو بزحلل
 .هيف ةيلخادلا لامعألا

 نوؤشلل اريزو نيع دقو
 ةموكحلا ىف ةيفاقثلا

 ةنس يف ةتقؤملا ةيرئازجلا

 ذاتسألا اهدعأ ةمجرت رصتخم (؟)

 نم نامثع ديسلا دبع

 .نادوسلا



 يروقابلا نسح دمحأ نفر يراموجلا دمحأ

 فارصلا .دماح دمحأ .داهجلا ةرمث ةيرحلا - | يف ًاريفس نيع مث . 4

 (ماكخ6 دز اها465) | لجأ نم ادنالرإ حافك وأ | ًاريزو مث «ةلود نم رثكأ

 :.يوغل ثحاب .لالقتسالا | نيتموكح يف فاقوألل

 8 دعب دارج *هيتيلاتتم

 ءاضعأ نم .قارعلا نم .ريفس ةدهاعم - ؛ رئازجلل نيتيل
 .لالقتسالا

 ًاطاشن هل نإف ءىسايسلا

 تالاقم نيب ًاقومرم ًايملع
 لمع يتلا تالجنلا يف

 تايرودلا يف وأ اهريرختب

 ةفلؤم بتك نيبو «ىرخألا
 : يهو

 .روصنملا ميوقت -

 ةنس رئازجلا باتك

 “1١

 ةريزج يف نوملسملا

 ةنس ءايلاطيإ بونجو ةيلقص
 16١

 حافك نم ةياور -

 . ةنجاطرق

 «ةنس ةئامثالثلا برح

 .اينابسإو رئازجلا نيب

 ثالث ١974 ةنسو 5
 : يه « لئاسر

 ةيعمج هاجت سنوت

 ."'ممألا 200

 (م1556- 1485١1)(ها1١151-١6 همز

 «ءاضنيبلا رادلا ىف دلو

 . ميلعتلا لاجم يف لمعو

 ةديصقلا يثدحم نم دعي

 «تؤملاو بحلا ىف راعشأ»

 .ه1194 ماع

 - يناثلا ناويدلاب هعبتأو

 ماع «ليللا قاروأ» ريخألا

0000 

 ًاماع نيسمخ :يف نويعمجملا )١(
 يف ةمجرت هلو .#"5 ص

 ص «نييسنوتلا ريهاشم»
 ثارتلا ء1168- 14
 ١59. ص يعمجملا

 لاوش) 5 علصيفلا (0

 هلو ١77 ض(ه6

 نم ةيفاقث تاوصأ :يف ةمجرت

 .قافآو 4ك ص برغملا

 ١١8. ص 4 ع ثارتلاو ةفاقثلا

 . قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 ٠ : هتافلؤم نم

 «هتايح : يزوباسينلا ئكلفلا

 فيلأت) هتايعابر ءهملع

 :دادغب  ."ط  .(ةمجرتو

 راد :بعشلا ةعيطم

 .ها1759 «رايخألا

 يروقابلا نسح دمحأ

 (م1509-1986)(ها 46 176

 .ريزو « يسايس «ملاع

 ءابطخلا دحأ ؛فيرشلا

 ' .يبرعلا

 روقاب ةيرق يف دلو

 اهيلإو ءطويسأ ةظفاحمب

 نيع هجرخت دعبو .بسني
 ةرهاقلا دهعم يف ًاسردم

 ًاسردم لقن مث «يرهزألا

 ريتخاو .«ةيبرعلا ةغللا ةيلكب

 طويسأ دهعمل ًاليكو.



 ركبلا نسح دمجأ قع يروقابلا نسح دمحأ

 ًاخيش مث «ةرهاقلا دهعمل

 ةروثلا مايق دعب 219875 ةنس

 ًاريزو ريتخا ءليلقب

 ًاريزو مث .فاقوألل

 ةرازولا يف فاقوألل

 ةيبرعلا ةيروهمجلل ةيزكرملا
 ىلإ 14848 ةنس نم ةدحتملا

 ةنس ويلوي يفو . 64
 ةعماجل ًاسيئر نيع 15
 .1954 ةنس ىتح رهزألا

 «ةفرعملا يعوسوم وهو
 ةغللاو نيدلا مولع يف

 .ةثيدحلا مولعلا .ضعبو

 ةيمالسإلا تايعمجل < |

 ًاسيئر نيع مث .ةيريخلاو

 امك .نيملسملا نابشلا

 ةينممالسإلا ثوحبلا
 ًاوضع بختناو .رهزألاب

 ةيبرعلا ةغللا عمجم يف
 .م5605١ ةنس ةرهاقلاب

 نم ديدع يف اوضع ناكو

 ىلع لصحو ؛تائيهلا
 .ةديدع ةمسوأو زئاوج

 ةعجارم نسحيو :تلق]

 ىوق ثوتحا فيك» :لاقم

 خيشلا بيرغتلا

 باتك هيف ردصو

 رئاث :يروقابلا :ناونعب

 - .زابلا معن /ةمامعلا تحت

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 مهما54 «باتكلل ةماعلا

 .[ص او/ه

 : هتافلؤم مهأ نم

 يف ميركلا نآرقلا رثأ
 «نيدو ةبورع «ةيبرعلا ةغللا
 ملاع يف «ثيداحأو رطاوخ

 عم «نآرقلا عم ديصلا

 لوح نآرقلا عم ؛ةعيرشلا

 ةعيرشلا «كرابت ءزج

 ةيار تحت .ةرزيبلاو
 ةريسلا ةوفص «نآرقلا

 لئالد نم .ةيدمحملا

 بدأ نم فوطق ؛ةوبنلا

 . ؟ةوبنلا

 عمتجملا ةلجم .هترشن يذلا )١(

 (امها1 45/7/84 4*7 ع

 9# "8 نص

 ًاماع نيسمخ يف نويغمجملا 00

 ثعبلا 5١٠:. - ”9© ص

 "“ ع٠ جم يمالسإلا
 ص ا(ه4:05١ رخآلا عيبر)

 ثارتلا 6 ٠04.,
 ديشانأ ء158٠ ص يعمجملا
 - 47/١ ةيمالسإلا ةوعدلا
/4. 

 ركبلا نسح دمحأ

 (ماقحا 15140 (ها 019-109

 .قارعلا ةيروهمج سيئر
 .ىمدقت .ىموق «لضانم

8 

 . يسب

 طابضلا عم مهاس

 زومت ١4 ةروث يف رارحألا

 ةداق نم ناكو .م154

 طابش 8) ناضمر ١5 ةروث

 ديلاوم نم وهو .(م15515

 لئاوأ نمو «تيركت ةنيدم

 ةروثل نيئيهملاو نيططخملا
 م14 زومت ”“5>- 11

 يف ةيروهمجلل ًاسيئر نلعأو

 زومت يفو ."”روكذملا
 نع هيلخت ىلع ربجأ 69

 ةلودلا يف هبصانم عيمج

 ش .بزحلا يفو

 :هل عبط اممو

 لجأ نم ءيش لك

 ةرازو :دانغب .ةكرعملا

 ماا «مالعإلاو ةفاقثلا

 . صال

 ديسلا بطخ نم

 ءاهتالو ءاهزافلخ :دادغب فيز

 77 ص اهؤاسؤر ءاهكولم

 مالعأ مجعم ةفررك

 1١4 ص دروملا



 و

  .ركبلا نسح دمحأ سيئرلا

 ةفاقشلا ةرازو :دادغيب

 م ا784 .مالعإلاو

 . ص" 5

 حوملا نسح دمحأ

 (ماقحأال- 000 (هل 4 0ال-00)

 .يمارد بتاك «رعاش

 .ةيروسب روزلا ريد نم

 نيذلا ءارعشلا نم وهو

 :نيتقيرطب رعشلا نوبتكي
 ةيودبلاو «ةحيصفلا ةيبرعلا
 تالسلسم ةدع هلو .ةيماعلا

 يف تلثم ةيعاذإو ةينويزفلت
 اهنم «ةيبرع تاطحم ةدع

 اهنمو ؟بحلا اولتقت ال»

 امدنع» ينويزفلتلا لسلسملا

 .«رارعلا حوفي

 . 'ةيرعشلا نيواودلا

 (ماوحا 1911١0 (ه1407-15)

 .بتاك «يبزح «يسايس

 )١( جم بتكلا ملاع ودع١

 دمحم ملقب ( ه4 بجر)

 ةروثلا) نع القنا ءفسوي رون
 /ال/ن4 د اله0 ع

 م1941 .

 رصما بزح سسؤم
 دقو .م197 ماع «ةاتفلا

 يحتف هسيسأت يف هكراش

 هنع لصفنا مث ؛ناوضر

 يف يفوت .م1947 يلاوح

 . ربمتبس "1

 نم لوألا دلجملا ردص

 ىلع ىوتحا دقو هتافلؤم
 يف ركذو ءبتك ةعست

 ةرشع هل نأ ةمدقملا

 ينثا وأ «ةلثامم تادلجم

 ىلع عبط دقو !ًادلجم رشع
 نب دياز ريمألاةقفن'

 يف ركذامك .ناطلس

 ريسفت يف عرش هنأ ةمدقملا

 لاز ام هنأو ءميركلا نآرقلا

 امك ةقباسلا هراكفأب ًانمؤم

 ةنسلا يف يفوتو ..يه

 هتعومجم رودص نم ةيلاتلا

 تلمح يتلا «ىلوألا

 :ناونع

 - .نيسح دمحأ تافلؤم

 «قورشلا راد :ةرهاقلا

 .ص ةمال ه١
 «يناميإ :تايوتحملا

 ىلإ ةلاسر «دفولا ةموكح

 جاوزلا .نابضقلا ءارو ءرلته
 «برحلا ىف ةلاسر «ةأرملاو

 «ةبيطلا ضرألا ءدجيملا وحن

 . مالسإلاو ناميإلا يف

 يواصلا نيسح دمحأ

 :ًاضيأ هلو

  .ةيناسنإلا ةمألا

 «ةيملاعلا ةعبطملا :ةرهاقلا
 .ص 075 هالك

  .ةيناسنإلا خيرات -

 ءمملقلا راد :ةرهاقلا

 . ص "35 ىهالا“مخه

 :توريب .تايناسنإ -

 بمهام .داشرإلا راد

 . ص ١5

 - .دلو امو دلاوو -

 «ةيرصعلا ةبتكملا :اديص
 خيرات) ص ارا هاا“ 6

 .(ةيدوعسلا

 ةريزج ىف ىتادهاشم -

 ةعبطم :ةرهاقلا  .برعلا
 مبو دام ها «رصم

 . ص

 .راهزأ

 .دلاخ روتكدلا -

 .ةرهاقلا تقرتحا

 . ةيناسنإلا ةقاطلا

 . ةيناسنإلا يبن -

 (ماوكد د00 (هك 416 20)

 . ةفاحصلا ذاتسأ



 خافتلا بتار دمحأ نإ

 يف هتلحر تأدب

 ىف هجرخت ذنم ةفاحصلا

 ةعماج بادآلا ةيلك
 يف لمعلاو ء«ةرهاقلا

 يتلا «مويلا رابخأ ةفيحص

 ةيلوؤسم اهلالخ ىلوت
 مث ..يجراخلا مسقلا

 يملعلا ثحبلل غرفت

 نونفو ةفاحصلا ميلعتو

 يف لايجأ ةدعل جارخإلا

 بادآلا ةيلكب ةفاحصلا مسق

 كراش دقو «ةرهاقلا ةعماج

 مث ..مسقلا سيسأت يف

 ةيكيرمألا ةعماجلا ىف

 , "3 0هتافو ىتح ةرهاقلاب

 «تافلؤم ةدعدهلو

 :اهزربأ

 يملعلا مجعملا

 ةرئاد فارشإب /روصملا

 سيئر ؛ةيناطيربلا فراعملا

 ضاير دمحأ ريرحتلا

 ريرحتلا ريدم ؛يكرت
 دمحأ ذيفنتلا ىلع فرشملاو

 :ةرهاقلا - . يواصلا نيسح

 مسق «ةيكيرمألا ةعماجلا

 .ها38/ ءرشتلا

 - ةعابطلاو ةباتكلا ةصق -

 1١591 )١١/4/ :ع ةنيدملا (1)

 .(ها6

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ةيرصملا

 يف ةفاحصلا رجف

 مالعإ يف ةسارد :رصم

 :ةرهاقلا  .ةيسنرفلا ةلمحلا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 . باتكلل

 يف يمالعإلا سميردتلا -

 :ضايرلا  .ةيبرعلا لودلا

 .ها1178 - «ضايرلا ةعماج
 ةودن ىلإ مدقم ريرقت)

 يف ةيمالعإلا تاساردلا

 تدقع يتلا يبرعلا ملاعلا
 .(ه119/ ضايرلا يف

 يفحصلا جارخإلا 8

 - .(نيرخآ عم كارتشالاب)

 ماعلا داحتالا :ةرهاقلا
 «برعلا نييفحصلل

 اه

 فحصلا ةعابط

 رادلا :ةرهاقلا  .اهجارخإو
 .ه1746١ «ةيموقلا

 ةباتكلا خيرات
 . ةعابطلاو

 خافنلا بتار دمحأ
 (ماقكك؟- 1178١1)(ه1117- ١40

 يف نيزربملا ءاملعلا نم

 «بدألاو .ةغللا مولع

 .تاءارقلاو

 لصحو «ءقشمد يف دلو
 باذاآلا نئف ريتسجاملا ىلع

 سردو «ةرهاقلا ةعماج نم

 ءقشمدب بادآلا ةيلك يف

 ىف ًالماع ًاوضع ريتخا

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم
 ةلجم ىرثأ «م191/5 ماع

 ةيملعلا تالاقملاب عمجملا

 معدملا ينبملا دقنلاو

 .نيهاربلاو ججحلاب

 هيجوتلا يف رود هل ناكو

 لهأ راظنأ تفلو ؛ثارتلا

 ©”. .اهيلإ ملعلا

 تافلؤملا ضعب فّلخو

 :اهنم «ةيملعلا تاقيقحتلاو

 وبأ /ةنيمدلا نبا ناويد

 - .(قيقحت) ٍبلعث سابعلا

 «ةبورعلا راد ةبتكم :ةرهاقلا

 )1١1/ ٠١/ و4 عمتجملا (0

 ملقب #4 ص (ه5

 .يمجعلا رصان نب دمحم

 عمجم ةلجم يف ةمجرت هلو

 5ا جم قشمدب ةيبرعلا ةغللا

 0001 0١”" ص) 5 هج

 - 077 ص يلاتلا ددعلاو

665 



 0 يمار دمحأ

 .صال١0 هو ءه
 .( ؛رعشلا زونك)

 : هيوبيس دهاوش سرهف -
 دهاوش «نآرقلا دهاوش

 - .رعشلا دهاوش «ثيدحلا

 راد :داشرإلا راد :توريب

 ه8 ءةنامألا

 .صا6٠

 رعشلا نم تاراتخم -

 راد :قشمد - .يلماجلا

 .ماكلك  حتتفلا

 يمار دمحأ

 (ماقخا - اممك)(ه11 01-15-00

 ةسردم يف جّرْخت

 :م1614 ماع نيملعملا

 اسردم هتايح ةيادب يف لمعو

 بحاص وهو ءايفارغجلل

 جّرخت ةيئانغ ةيرعش ةسردم
 .ءارعشلا تارشع اهيف

 نيواود ةتس فلأ
 «نيتيح ر سمو .ةيرعش

 ةيحرسم ١١ مجرتو
 :اهنم «''ةياورو

 ملقب ه0
 - يف ركذو)» يضاقلا يركش

 )١94119  ىماز ناويد

 تايعابر «ةيروشآ ايديجارت
 :يمار ينامغأ ءمايخلا

 ناويد «تاعطقمو دئاصف

 كارتشالاب ميدقتو قيقحتو

 حلاص يدشر دمحأ

 (ماوحن اكل )ها 119850

 ةيبعشلا نونفلا داور نم

 .ةيبرعلا دالبلا يف

 يمت خيشلا ةيرق يف دلو
 .رصم  (اينملا ةظفاحم)

 بادآلا ةيلك يف جرخت
 ةغللا مسق ةرهاقلا ةعماج

 هتايح أدبو .ةيزيلجنإلا
 «ةيرصملا ةعاذإلا ىف ًاعيذم

 ةديرج يف ًايبدأ ًاررحم لمع
 ماع يفو .ءةيروهمجلا

 هتالو نأ ردصملااذه -

 ه5 ع لصيفلا .(ماخقك

 2٠١ ص (ها١01١15 ناضمر)

 باتكلا مجارتل دشرملا

 ديفملاو ء”60 ص ءابدألاو

 ءايدألاو ءارعشلا مجارت يف

 مالعأ روصمو ١54« ص

 4/١ ييرعلا ركفلا

 /” ىسنت ال تايصخش

 .118 ءافرظو ريهاشم 5

 زكرمل ًاريدمريتخا 61
 مضنا مث .ةيبعشلا نونفلا

 غرفتيل مويلا رابخأ ةرسأ ىلإ
 يبدأ دقانك يفحصلا لمعلل
 ةرازو نم هتلاقتسا دعب
 ش . ةفاقثلا

 وكسنويلل ةعباتلا ةيلودلا
 قرشلا نع اهب ًاوضع
 .ماوكال ماع يبرعلا

 : هتافلؤم نم

 .سيوسلا ةانق ةلأسم

 «نادوسلا ةلكشم 45“

 ءرصم يف رمورك -4

 رامعتسالا 2906

 ١940 ءرصم يف يناطيربلا
 ةعومجم» ةيناثلا ةجوزلا 85

 لجر ١904 .«ةيصصق

 ١9486 .ةرهاقلا ىف

 ١48688 .ىبعشلا بدألا

 ءيبعشلا بدألا نونف

 .ةيبعشلا نونفلا 617

 ملاعلاو رولكلوفلا
 حرسملا ١9177 ءرصاعملا

 دسأ  19١ا/# ءىبرعلا

 نع ةيخيرات ةياور :راحبلا
 .198/ .دجام نب دمحأ

 نم ةصق 45 مجرتو



 ناديعس ميلس دمحأ 4" نيز دمحأ

 . ”"7يملاعلا بدألا

 نيز دمحأ

 (ماكك١1-1575)(ه48١14195-1)

 نييمالسإلا مالعإلا لاجر

 لقح يفاولمع نيزذلا

 . ةيمالسإلا ةوعدلا

 ةديرج يف لمع

 يف هجّرخت ذنم «رابخألا»
 مسق ةيكيرمألا ةعماجلا

 يف جردتو .ةفاحصلا

 ىتح ةيفحصلا بصانملا

 ريرحت ريدم ىلإ لصو
 غلب نيحو .«رابخألا»

 ريرحتل ًاسيئر نّيُع نيتسلا
 يتلا «مالسإلا ءاول» ةديرج

 ينطولا بزحلا اهردصي
  .؟9هكاحلا يطارقميدلا

 : هتافلؤم نم

 . ؟هللا نيأ تلأس يتلا ىلإ -

 «ىمالسإلا راتخملا : ةرهاقلا- ْ

 ':.ص و6 يىهالؤ#

 ص نفلاو ركفلا داور عم 0غ(

 دة يل

 ىدامج) 18١٠ ع لصيفلا (0
 2٠١ ص ا(ها١141؟ ةرخآلا
 ١١9 ع ةيمالسإلا ةلاسرلا
 "١1. ص ا(ها1511؟ بجر)

 راد :سنوت ل .ا#ط

 .ها 91 «ةمالسوب

 خيشلا عم راوح

 :ةرهاقلا - .يوارعشلا

 .مهااثاا/

 . حورلا نع كنولأسيو -

 راتخملا :ةرهاقلا  .؟ط

 يعو وحن) - . صال

 .(6 ؛ يمالسإ

 ناديعس ميلس دمحأ
 (ماككا-١1؟12(هل١411-

 .ريبكلا يضايرلا ققحملا

 ندم نم ءدفص يف دلو

 خيرات يف هاروتكدلا

 .برعلا دنع تايضايرلا

 نم نيطسلف يف سّرد
 عضوو 21458 ىلإ 5

 ةدع ابتك ةدملا هذه لالخ

 بالطل تايضايرلا يف
 لمعو .ةيوناثلا سرادملا

 ىدل ميلعتلا يف اهدعب

 ةعماجو ةينادوسلا ةموكحلا
 .ها1؟49 ىتح موطرخلا

 كراش ه1149١ ةنس يفو

 «سدقلا ةعماج سيسأت ىف

 وبأ» يف مولعلا ةيلك نسسأو

 نأ ىلإ اهيف رمتساو «سيد

 . . .دوهيلا تاطلس هتدعبأ

 فكع خيراتلا كلذ ذنمو

 يف فيلأتلاو ةباتكلا ىلع

 دنع تايضايرلا خيرات

 ًاوضع بختناو «نيملسملا
 يملعلا عمجملا يف ًارزاؤم

 ء«ها"949 ةنس ىقارعلا

 ةئس ةرهاقلاب ةيبرعلا

 ىف فرش وضعو 2ه4

 ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .يندرألا

 تافلؤمب ةبتكملا ىنغأ

 تامجرتو ةيئارتو ةيملع
 نم رثكأ هل ناكف «ةديدع

 عم كارتشالاب اهمظعم

 نيسمخ يلاوحو «نيرخآ
 ةدع هلو ءاروشنم اثحب

 تايضايرلا خيرات يف بتك

 وحن لمشت نيملسملا دنع
 مجرتو .ةطوطخم نيثالث
 ىلإ ةيضاير تافلؤم ةدع
 دوهج هل تناكو .ةيبرعلا

 ةغللا عمجم تازاجنإ يف
 يفو «ةماعب يندرألا ةيبرعلا



 ناديعس ميلس دمحأ 9 ناديعس ميلس دمحأ

 ١8(. ؛ةيئارتلا ةلسلسلا) | رداصم) - .ه . "”ةصاخب يملعلا
 ٠ مولعلا خيرات يف تاساردو : هتافل م ١

  000:نانس نبا لئاسر - 31 ةلسلس :ةيمالسإلاو ةيبرعلا
- 

 - .(قيقحت) ةرق نب تباث ؛ةيضايرلا م اعلا خيرات يف يناسنإلا ركفلا

 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل

 ةلسلسلا)  .ه٠14١# | باسحلا يف لوصفلا - لماكتلاو لضافتلا ١

 يسديلقلا ميما ربإ نب د دمحأ . (كارتشالاب

 زومرلل يندرألا ةيبرعلا ثارتلا دهعم ؛بلح ةعماد ةعماج .(كارتشالاب

 ةنجل دادعإ /ةيبرعلا ةيملعلا | - .ه 15 «يبرعلا يملعلا

 دمحأ اهررقم ةصاخ | باسحلا ملع خيرات» ليلحتلا ءىدابم

 :نامع  .ناديعس .(؟ ؛ىبرعلا | ةمجرت) ا
 ١ ١

 .ها 5 : عمجملا
 1 ١ ركفلا خيراتل ةمدقم

 لسالا و , | ءافولا يبأ باتك

 ؛باسحلا يف ةلمكتلا - | - *6 1 يل | . ىرب | تايضايرلا يف يناجزوبلا

 /ةحاسملا يف ةلاسر عم ينطولا سلجملا :تيوكل .(قيقحت)
 "3 «بادالاو نونفلاو ةفاقثلل 1

 رهاطظ نب رهاقلا دبع 3 0

 ةساردو قيقحت) يدادغبلا ؛ةفرعملا ملاع) ما روصلا 59 ةلاسر -

 - «ةيزيلجنإلاب صخلم عم ينوريبلل /روكل 0 |1١1"١1(. ىن 1 :

 ةيبرعلا ةمظنملا :تيوكلا تا اك سوماق -

 .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل :ةيئادتبالا تايضايرلا يف باستتنالا مسارم

 «ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم | :نامع  ةيخيرات ةلواحم | نب شيعي /باسحلا ملاعم
 ه5 .- .(قيقحت) يومألا ميهاربإ

 دهعم «بلح ةعماج :بلح

 «يبرعلا يملعلا ثارتلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(

 ىوذ) "62عا4١1 ش يندرألا

 رخآلا عيبر - ه1 ةدعقلا

 لاء "هو ص (ه

 ةيبرعلاةغللا عمجم
 .ها 5١8 .«ىندرألا

 يف ربجلا ملع خيرات
 ةنراقم ةسارد :يبرعلا 0

 ربجلا بتك مهأل قيقحت ٌويَقَحَت

 ةعماج : تروكلا - ةيبرملا

  .اه105١ ءهتيوكلا

 لحلا نع ثحبلا

 . (ةمجرت)

 تالداعملا ءىدابم -

 ةمجرت) اهتاقيبطتو ةيلضافتلا
 . (كارتشالاب



 دمخألا ناميلس دمحأ

 دمحألا ناميلس دمحأ

 م1659 ١57 5)(ها141*- 2*1

 .دقان هرعاش « بيدأ

 «ةطالسلا) ةيرق يف دلو

 جّرخت .لبجلا يودب رعاشلا

 ةنيدمب ةيناملعلا ةيلكلا يف
 ًازاجم ١447 ماع سوطرط

 لانو .يسنرفلا بدألا يف

 ملع يف هاروتكدلا ةجرد

 .يبدألا عامتجالا

 ىف كراشو «نيتنجرألا

 «كانه ةيبرعلا ةيبدألا ةطبارلا

 ةيبرعلا ةفاحصلا يف لمعو

 سيردتلا يفو «ةيسنرفلاو

 ,(ايراغلب) ايفوص ةعماجب
 قشمد يتعماجو

 : هراثآ نم

 :09©) بجلا ناتسب

 ةرازو :قشمد  .رعش

 .ها "8486 «ةفاقثلا

 نيب ثيدحلا رعشلا

 مالعإلا ليلد «4
 .ا/ل4 ص مالعألاو

 فيك

 - .ثيدحتلاو ديلقتلا

 ةيبرعلا رادلا :سنوت
 .ها507 «باتكلل

 حرسملا يف عمتجملا -
 سلبارط  .يرعشلا يبرعلا
 ةيبرعلا راذلا :برغلا
 .ها5٠5؟ «,باتكلل

 ةيرعشلا لامعألا

 راد :دانغب - .ةلماكلا

 «ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 هلآ

 «بدأ :ةيفيص ناغأ

 ةرازو :قشمد  .رعش

 .هاا/ «ةفاقثلا

 لكشلا نع كنولأسيو -

 ةبتكم :قشمد. .ىمسألا

 .يرونلا

 ةيليثمت :ةينومأملا

 . ةيرعش

 . ةيئانغ اربوأ : سيرتايب -

 ةيحرسم :نيزو مم

 1955١ .ةيرعش

 .حرسملا يف تاسارد -
 راد :قشمد .يبرعلا

 .ها94: «لايجألا

 ةرمسلا. دمحأ
 (ماكقكا 1١5142 (ه1417-50

 يروت وكيس دمحأ

 ماسنأ :ناناويد هل

 .ةيمالسإ دئاصقو «ماغنأو

 نم قاس :ناتيحرسمو

 . 9لابثرو «بهذ

 يروت وكيس دمحأ
 (ماق44- 19959)ه41"1104-1)

 ميعزلا .«ينيغلا سيئرلا
 . يقيرفإلا

 ةقرافألا ءامعزلا نم

 ةدحولا ةمظنم اوسسأ نيذلا

 ةداقلا دحأ ناكو «ةيقيرفإلا

 يف طشن رودب اوماق نيذلا

 يقيرفإلا يبرعلا راوحلا
 لوأدقع ىلإ ىدأ يذلا

 يف يقيرفأ يبرع ةمق رمتؤم
 تقئبنا م191// ماع ةرهاقلا

 ديطوتل ةفلتخم ناجل هنع

 برعلا نيب ةقالعلا

 لوأ اينيغ تناكو «ةقرافألاو

 اهتاقالع عطقت ةيقيرفأ ةلود

 ةميزه دعب ليئارسإ عم
 .ماوكا/

 «ةموكحلا ةسائر ىلوت

 سيئر لوأ حبصأ مئ

 /1/١؟1 يف اينيغ ةيروهمجل
5 

 نابعش) 187 ع لصيفلا (9

 .115 ص (ه1



 يفجنلا يفاصلا دمحأ 4١ يطشلا رمع نب تكوش دمحأ

 نم ةريخألا ماوعألا يفو

 ًاديدش ًاليم ىدبأ همكح

 ثيح «يمالسإلا ملاعلا
 ةنجلل ًاسيئر حبصأ

 ناريإو قارعلا نيب ةحلاصملا

 رمتؤملا ةمظنم نع ةقئثبنملا
 ةمقلا يف زربو «يمالسإلا

 ةيعاد ربكأك ةمظنملل ةريخألا

 امك ؛«يمالسإلا نماضتلل

 فرصم لوأ ءاشنإب بحر
 رامثتسا ةكرش لوأو يمالسإ

 ماع اينيغ يف ةيمالسإ
. "014 

 : هتافلؤم نمو

 /ةيبعشلا ةطلسلا

 - .ينصحلا ناسحإ ةمجرت

 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .ص«١6 هاكؤك

 ةمجرت (/ةروثلاو ايقيرفإ -

 ةعجارم ؛نييصاصتخالا

 ل .؟طد .يمجللا بيدأ

 .«ةفاقشلا ةرازو :قشمد

 .صالم6 ءه44٠

 ///؟) دكه ععمتجمل )١( 1١

 مجعم الا“ ص (ه

 دقو ١45. ص دروملا مالعأ

 .«هةيروتال : هتبسن بتكت

 يطشلا
 (م15:0-15174)(ه1555- نضدف]

 رثكأ ةرسسمأ نم بدألاو

 ةاضقو نوفلؤم اهلاجر
 .نوتفمو

 .مث 2م١195 ةنس يبرعلا

 ةئيهلا كلس يف نيع
 ةرادإب فلكو .ءةيسيردتلا

 اهيف ًاماع ًائيمأ ةحصلا ةرازو

 ىلع ءىفوكو .م1444 ةنس

 .ةمسوأب هلامعأ

 «قشمد ىف ةيبطلا ةيعمجلا

 سأرو .اهتسائر ىلوتو
 ةباقن ىف ةيملعلا ةنجللا

 ةيملع ًاثوحب مّدقو .ءابطألا

 دهعملا ةلجم يف ةركتبم

 مل اهضعب ءرصمو توريبو

 هلو .دحأاهيلإ هقبسي

 ًاربخم أشنأو .ةثارولاو

 ..كلذل

 نبا وهو فيلأعلا أدب
 ءاماع نيرشعو ةسمخ

 برقي ام هتافلؤم تغلبو
 29فلؤم نيعبرألا

  .بطلاو برعلا

 «ةفابقشلا ةرازو :قىشمد

 .صا/04 صاكغوت

 نبا /بطلا يف نوناقلا -

 ناربج بيترتو حرش ؛انيس
 تكوش دمحأ قيلعت ؛؟روبج

 وبأ ليلخ هل مدق ء«يطشلا

 ةسسؤم : .توريب .ليلخ

 ؟.ها7٠5١ «فراعملا

 ىف ثاحبأ ةعومجم

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا .
 - .يبرعلا عمتجملاو

 «قشمد ةعماج :قشمد

 .صادثال هامل

 نبا بط يف تارظن -
 ةاحوتسم :يسلدنألا ليفطلا

 ةعماج ةعبطم :قسمد

 .صاك ها187 قشمد

 يفجنلا يف فذاصلا دمحأ

 (ماقالا/- 1١845 (ها5م 114

 .رعاش .٠

 عبارلا نرقلا يف ىقشمد مالعأ (9)

 "١. ض يرجهلا رشع



 بأ نم فجنلا ىف دلو

 لماع لبج نم مأو يقارع

 نم ًافوخ (م1470) ماع

 ناك ثيح ءزيلجنإلا شطب

 ةنس ىتح توريب يف شاعف

 ىلإ داع مث ,ماقالك

 .ةلودلا نم ةوعدب قارعلا

 , '37فجينلاب نفدو

 : هيف بتك اممو

 ىفاصلا دمحأ رعاشلا

 ةيسفن ةسارد :يفجنلا

 .يناليكلا ميهاربإ /ةيليلحت

 باتكلا داحتا :قشمد

 «ترعلا

 .صالالا

 بها5كوت

 ىدامج) ١65 ع لصيفلا )١(

 1١, صا(ه ١4٠١ ةرخآلا

 نم :باتك يف ةمجرت هلو

 يملاعلاو يبرعلا ركفلا مالعأ

 - "” ص نيرشعلا نرقلا يف

 قيرطلا ىلع تاتفالو فنا

 ءارعش .167 - 1١57 ض

 ن5 ص نورصاعم برع

 ص دروملا مالعأ مجعم

 يفو لحد ل اورج

 ةنسلاب هتافو خيرات ريخألا

 . أطخ ةيرجهلا

1: 

 :ىفجنلا ىفاصلا دمحأ

 هلا دبع /رمعلا ةلحر
 راد :تيوكلا  .ىتيشلا

 ءها884# ءسبقلا
 .ضصا٠ل٠/

 :ةيرعشلا هنيواود نمو

 «ةنولم ةعشأ ءسجاوه

 «لالشلا ءنجسلا داصح

 رمع تايعابر «رايتلا «راوغألا
 .جاومألا «(ةمجرت) مايخلا

 . (كردتسملا رظناو)

 ماكل 04#

 .ةيدوعسلا نم بيدأ

 نع لاوش ١5 يف يفوت

 رعش ناويدو تافلؤم هل

 افلا طخ

 ليدنق حلاص دمحأ

 (م1514- 1915("

 ْ .٠ يرادإ « يفحص «رعاش

 ؛«ةدحجح ةنيدم ىف دلو

 ةسردم يف همولع ملتو

 لمع هجرخت دعبو « حالفلا

 ريرحت سأر مث ءاهب اسردم

 .881/؟ نيرظانلا ةضور .(5)

 .٠ «زاجحلا توص)» ةديرج

 فئاظو ةدع يف لقنت

 ريدم اهرخآ ناك .«ةيموكح

 اهدعب غرفت ءماعلا جحلا

 ةباتكلاو «ةرحلا لامعألل

 .ًارثنو ًارعش ةفاحصلا ىف

 ةيرعشلا هتاباتكب فرع دقو

 ةيواز هلو «ةيماعلا ةجهللاب

 يف يبعشلا رعشلاب ةيموي
 نم جلاعي .«ظاكع» ةديرج

 . ةيعامتجا تالكشم اهلالخ

 ءارعشلا :هيف بتك اممو

 دمحم :زاجحلا يف ةئالثلا

 .ةتاحش ةزمح «.داوع نسح

 مالسلا دبع /ليدنق دمحأ

 راد :ةرهاقلا 0 ىساسلا

 هز «ىبرعلا باتكلا

 ةعوبطملا هئيواود نم

 يف» :يبعشلا رعشلاب
 مارع وبأ» ««زاكرملا
 . «ةكشبلاو

 رعشلاب هنيواود نمو

 يقاروأ» :حيصفلا

 «رحبلا سورع» ««ءارفصلا

 حيصفلا نيب طيلخ وهو
 .(ىفكت ىتعمش» «.ىماعلاو

 .فرطملاو ىعارلا» فراث»

 ..رعشا ؛«قيرطلا عطاق»

 .«ديراغأ» ءرعاشمو



 فو دمحم يواصلا دمحأ

 .٠ «جاربأ» 3 ؟ءادصأ»

 :ًاضيإ هراثآ نمو

 ةمحلم «يتلبق يتكم»
 «؛ةيبهذلا لامرلا» «ةيرعش
 .«سمخلا تاعمدلا»

 يذلا لبجلا» «.«فادصألا»
 . 0ةلهس راص

 دمحم يواصلا دمحأ .

 (م15-15145:)(ه11 ١-65

 يفحصلا بتاكلا

 . قيرعلا

 ًافظومهتايحأدب

 ةحلصمب مث ةيلخادلاب

 ةثعب يف رفاسو. «مجانملا

 م1971 ماع سيراب ىلإ
 ىلع كانه نم لصحيل
 ةبترمب ةفاحصلا مولبد

 ةعماج نم فرشلا

 ناضنمر) ا«ا/ ع لصيفلا قفز

 ةمجرت هلو .5 ص (مهال1484

 :نويدوعس ءابدأل باتك يف

 ةعبسل ةلماش تامجرت
 57" ص «ة«أبيدأ نيرشعو
 زاجحلا مالعأ باتكو ضد

 ةرجهلل رشع عبارلا نرقلا يف

 ءارعشو هها500١- 80١

 ةريزج يف ثيدحلا رصعلا

 نييدوعسلا باتكلاو ءابدألا

 ١. هر“

 يف بتكيل داعو «نوبروسلا

 ام» يمويلا هدومع «مارهألا»

 | ةلجم ردصيلو .«لدو لق

 يه ةرخاس ةينف ةيبدأ

 ماع يفو ء.ىتلجم»

 دحأ مث ««مويلا رابخأ»

 ةليرج ريرحت ءاسؤر

 ةسائر. ىلوت امك. «(رابخألا)

 قةعاس رخآ» ةلجم ريرحت

 ريرحت ةسائر ىلوت مث
 'نوكيل «مارهألا» ةفيحص

 ءاهتسائر ىلوت يرصم لوأ
 م1967 ماع يف كلذو

 تاوئس سمخ ةدملو

 ىلإ اهدعب داع مث «ةيلاتتم

 ام١ ةباتك لصاويل «رابخألا»

 مايأ رخآ ىتح «لدو لق
 . ؟2هتايح

 : هلامعأ نم

 ءايوروأ رايهنا رارسأ
 /ةدلاخلا ةذيملتلا «سيراب

 ء«(ةمجرت) يروك فيا

 ةنج يف روبق وأ يللش
 لوتانأ /سيياتش «بحلا

 ءارذع .(ةمجرت) سنارف

 يتغملا :سلدنألا
 ن

 مرحم) ١6١ ع لصيفلا قفز

 .118 ص (ه٠

 .تانب «نوريب «نونئجملا

 فراع دمحأ

 (م151 -577١(ه١14-11*)

 .ريبك يدرك رعاش

 يفوتو ةرقنأ يف دلو

 هدئاصقل ًارارم نجسو ء«اهب

 . ةيفحصلا هتاباتكو

 ناويد قوس ردصي ملو

 اذه هناويد نأ الإ ءذحاو

 يراوجلا راتسلا دبع دمحأ

 (ماكخخ-9١؟1)(ه1408-145)

 «بيدأ .«يوغل «ثحاب

 .ريزو «يراذإ

 .دادغبب خركلا يف دلو

 ةرهاقلا ةعماج نم لصح

 ةئس هاروتكدلا ىلع
 دادغب ىلإ داع مث م6

 نيملعملا راد يف سيردتلل

 ًابيقن بختناو .ةيلاعلا
 داحتال ًاسيئر مث نيملعملل

 ةنس برعلا نيملعملا
 ةيلك ةدامع ىلوتو م5648

 ةرازو ىلوت مث ةعيرشلا
 ةنسو ١957 ةنس ةيبرتلا

 رفص) ١75 ع لصيفلا (7

 .18 ص (ه 0



 يشايعوبلا مالسلا دبع دمحأ 5 يراوجلا راتسلا دبع دمحأ

 نوؤش ةرازوو ءماذال»
 ةنس ةيروهمجلا ةسائر

 فاقوألا ةرازوو م٠

 ًاريدم لمعو ,1410/4 ماع
 «يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف
 يف تامهملا نم ددعب ماقو

 ًاريثك رضحو «ةيبرعلا دالبلا
 ناكو «تارمتؤملا نم

 عمجم يف ًالماع ًاوضع
 قشمد يف ةيبرعلا ةغللا
 1 .ندرألاو

 ةلجم ىذغ دقو
 يقارعلا يملعلا عمجملا
 .ةميقلا تاساردلا نم ددعب

 يف مهم رود هل ناكو

 يبطلا مجعملا عضو

 هدادعإ رمتسا يذلا دحٌحوملا

 تناكو «تاونس عبس
 دادعإ يف ةلاّعف هتكراشم

 ملعو ةيبرتلا تاحلطصم

 ةنجل لامعأ يف كراشو

 يف ةايحلا مولعو بطلا
 يقارعلا يملعلا عمجملا
 مت دقو ه.تاوئنس ينامث

 نم ةريبك دادعأ زاجنإ

 ةايحلا مولع تاحلطصم

 ملعو ناويحلا ملعو
 لاّعف رود هل ناكو «تابنلا .٠

 تاساردلا ءاشنإ يف

 لصوملا يف ةيعماجلا

 . 1“ ةئس ةرصبلاو

 : ىه بتك ةعبرأ

 ةسارد :ريسيتلا وحن - ١

 .اط  ىجهنم دذقنو

 .صا6* ماد

 «نآرقلا ٌوجن - ؟

 .ه 5

 ءلعفلا وحن د*#
 .ه5

 «ءيىناعملا وحن 20

 ها

 يف هبتك ىلإ ةفاضإ
 ماع «يرذعلا بحلا»

 يف هتلاسر تناكو م4

 يف رعشلا»و .ريتسجاملا

 نرقلا ةياهن ىتح دادغب
 ماع ة«يرجهلا ثلاثلا

 يملعلا عمجملا ةلجم قفز

 نابعش "4 جم ١ ج يقارعلا

 يف ةمجرت هلو .ه64

 ةدعقلا وذ) ” ج قشمدب

 ةلجمو 2 ه78ص (ها54

 يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم

 - ىلوألا ىدامج) ”4 ع

 ء١0 ص (ه508١ لاوش

 نييقارعلا نيفلؤملا مجعمو
 ' .مة/1

 ' هتلاسر تناكو ,.م65

 نبال برقملا»و .هاروتكدلل 1

 * « هقيقحتب ماق يذلا ةروفصع

 ةساكئر :دادغب ىف ردصو

 89١ .فاقوألا ناوئيد

 .جم ١ يف ج7 هه

 ؛ يمالسإلا ثارتلا ءايحإ) -

07 

 مالسلا دبع دمحأ

 يشايعوبل
 7 (ماقخ6- 15110 (ها 405 1505)

 . بتاك «١ ضاق

 ءاضقلا ناديم يف لمع
 ىلع هتلاحإ دعبو «ةجنطب

 ةنيدمب ًايماحم لمع دعاقتلا |

 اهيفو فيرلاب ةعيسحلا
 . يفوت

 :ةعوبطملا هفيلات نم

 حتفلا دعني فيرلا -
 . يمالسإلا

 .(ةياور) موزهملا رئاثلا -

 ةيريرحتلا فيرلا برح -
 يف  لاضنلا لحارمو
 يذلا باتكلا وهو  نيأزج

 . '"”برغملا ةزئاج هب لان

 لوألا عيبر) .٠ ع لصيفلا فقز

 .(ه55١



 كرابملا زيزعلا دبع دمحأ 5:0 يوارلا روفغلا دبع دمحأ

 يوارلا روفغلا دبع دمحأ
 (ماقكأ١-::0)(ها١41 5-0

 . عوبطم رعاش

 ناكو ءرمف ةايح شاع

 ريدب ةعاذإلا ىف ًافظوم

 ثعبو ؛ةيروس يف روزلا

 ايكافواسوكيشت ىلإ اهلبق نم
 هلو .تاثعبلا ىدحإ ىف

 . ءارعش دالوأ

 يف هرعش نم ًاليلق رشن
 هلو .ةيلحملا تالجملا

 .طوطخم رعش ناويد

 هرعش ىلع بلغيو

 ظافتحالا عم «ةيرخسلا

 010 .ه
 .٠ ةهيوقي

 كرابملا زيزعلا دبع دمحأ
 ماكو 5١1؟:)(ها114 6 14)

 .ليلج ملاع

 كرابملا لآ ةرسأ نم
 ميدقلا ذنم ةفورعملا ةيميمنلا

 ةقطنملاب ءاسحألا ةئيدم ىف

 .ةيدوعسلا نم ةيقرشلا

 ءءاسحألا يف هدلومو

 «فوفهلا نم ءاسحألاو

 خيراتلا يف ةفورعملا

 ةقباسلا ةمجرتلاب يندوز قل

 ناعشب رصانلا دبع روتكدلا

 . يناردبلا

 .؛رَجَه» مساب يمالسإلا

 ه6 ماع يف

 ةباطخلا ةمهم هيلإ تدنسأ
 ةنيدمب ةيريدملا دجسم ىف
 ناك اذإ ىتح .«فوفهلا
 ًايضاق نّيُع ه9/1١ ماع

 هيلإ دهعو ءهفيطقلاب

 دجسم يف ةباطخلاب
 ىلع رمتساو «نارهظلا

 ءها84 ماع ىتح كلذ

 ىلإ ًايضاق لقن ثيح
 يف لظو ..نارهظلا ةمكحم

 ماع ىتح اذه هلحم

 بدتنا ثيح ء2ه8

 وبأ مكاحم يف لمعلل

 سيئر ناك مث ءيبظ
 ةلود ىف ىعرشلا ءاضقلا

 راشتسملاو :؛تارامإلا
 لآ دياز ريمألل ينيدلا

 ةعمجلا مامإو ءنايهن

 «ريبكلا يبظ وبأ دجسمب
 نيديعلا ةمامإ ىلإ ةفاضإلاب

 يف مجلا طاشنلاب فرع
 ناك دقف «مالسإلا ةمدخ
 ةيوعدلا هلامعأ ىلإ ةفاضإ

 يف كراشي ةيمسرلا

 ًالثمم ةيمالسإلا تارمتؤملا

 دنهلا يف تارامإلا ةلودل

 سلبارطو ةكمو دادغبو

 . 9 ضاي رلاو برغلا

 :اهنم ةديدع تافلؤم هلو

 ةأرملا ميلعت لوح

 .ةملسملا

 .ج" .نيملسملاو

 «ةيربنملا بطخلا
 .(هل/ )ج١

 يف ءاضقلا ماظن -

 .مالسإلا

 يف ةيجوزلا ةقالعلا

 .مالسإلا ءوض

 :دجسملا ةلاسر -

 يمالسإلا ساسألا

 . ميلعتلاو ةيبرتلا جهانمل

 . هللا ىلإ قيرطلا -

 .ةنسلا نيودت لحارم

 . ةيهقفلا ىواتفلا

 تالاقمو ًاثوحب رشبنو

 فحصلا ىف ةديدع

 .تالجملاو

 / مهتفرع نوركفمو ءاملع قفز

 ديفملا تسرهفلا 258-0١
 ١/ جيلخلا مالعأ مجارت يف

 جم يمالسإلا ثعبلا

 .494ص مل عال#



 راطع روفغلا دبع دمحأ

 راطع روفغلا دبع دمحأ

 (مادكا -919١1)(ه1111- 150

 بيدأ «ثحاب ءهركفم

 بحاص ءريبك يمالسإ

 .ةديدع تافلؤم

 «ةمركملا ةكم ىف دلو

 بادآلا ةيلك يف سردو

 مل هنكلو ةرهاقلا ةعماجب

 . ةساردلا لمكي

 ماع ظاكع ةديرج سسأ

 ةسائر ىلوتو ءهه4

 ردصأ امك ..نيترم اهريرحت
 ناونعب ةيرهش ةلجم ةكم يف
 ها1741 ماع ؛قحلا ةملك»

 بتكو .تفقوت اهنكل
 ءامسأ تحت ةريثك تالاقم

 «ظجحاجلا :لثم ءةراعتسم

 هللا دبع ءهللا دبع ةفيرش
 . مزاخلا ديبع ء يكم

 ةلودلا ةزئاج لان

 ماع بدألا يف ةيريدقتلا
 هتبتكم ىدهأو هه

 يكملا مرجلا ةبتكم ىلإ
 ءها408١ ماع ذنم فيرشلا

 ةتس ىلع يوتحت تناكو
 .9©2دلجم فلأ نيرشعو

 عيمالسإلا ملاعلا رابخأ )١(

 هاا

 - :باتك يف ةليوط ةمجرت هلو

1: 

 يف لصيفلا ةلجم تدرفأ

 ًاقحلم ه١١4١ لاوش ددع

 .هب ًافيرعت نمضت ًاصاخ
 ةمئاق عم «هيف ءابدألا ءارآو

 هتافلؤمب ةيفارجويلبب
 لى” #1 ص ةعوبطملا

 ةلاسر تشقون ةدج يفو
 بادآلا يف هار وتكدلا

 تمدقت «تانبلل ةيبرتلا ةيلك

 هللا دبع ءافشلا ةثحابلا اهب

 ها4١4 ةنس ليقع ىنيز

 دبع دمحأ» :اهعوضومو
 ةيبدألا هدوهجو راطع روفغلا

 , «ةساردو ًاعادبإ

 / مهتفرع نوركفمو ءاملع

 ءابدأ يف ىرخأو ء44 4

 36-45 ص نويدوعس

 757 د ؟؟ا7//9 ةينينثالاو

 ةريزجلا يخرؤم مجعمر
 5١١4-2٠١5 ص ةيبرعلا

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعشو

 قلقوأرا برعلا ةريزج

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 مالعأ ةفركدذ نييدوعسلا

 رشع عبارلا نرقلا يف زاجحلا

 / يرجهلا رشع سماخلاو

 نرقلا مالعأ نم ءهه 5“

 رشع سماخلاو رشع عبارلا

 عد جم لهنملا قولا

 .(ه١14١" بجر) ه0

 راطع روفغلا دبع دمحأ

 :ناونعب ًاباتك يبتك ليمج

  .بدألا ديمع :راطعلا

 «ءنوتفلا راد

 .صالوا# ه١
 :ةدذج

 :ناوئعب ةيملع ةلاسرو

 راطع روفغلا دبع دمحأ

 /يفاشكتسا ثحب :ًادقان

 رصان نب زيزعلا دبع
 ةيلك :ضايرلا  .فيرخلا

 ءهاآ6 «ةيبرعلا ةغللا

 .ةقرو "6

 تفقو يتلا هتافلؤم نم

 رخآ يف امك اهنيوانع ىلع

 :نوملسمو برع اننإ) هباتك

 الوًابرع انسل ..ال

 رداصم نمو «نيملسم

 بيترتلا بسح ء؛ىرخأ
 : يلي ام يئاجهلا

 نيملعتملا بادآ

 ةيبرتلا يف ىرخأ لئاسرو
 نودلخ نبال «ةيمالسإلا

 «ةريهاقلا - .هريغو

 مالك

 «كوريب - .ثط

 .مهااكلك

 :ةدج  .ةغللا يف ءارآ -

 «ةعايطلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 . صا 9 مال

 ةيضفقو دوعس نبا



 راطع روفغلا دبع دمحأ 5ءو/ راطع روفغلا دبع دمحأ
راسل 5222 لاا

 ي

 «خيراتلا :نيطسلف

  .ةيضقلا «ةرماؤملا

 «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب

 ءيها8ة# ةمدقملا

 . ص05٠

 ةرمعلاو جحلا ماكحأ

 .هرمعو وكي يبنلا ةجح نم

 «فلؤملا :ةمركملا ةكم
 .صا47 هالو

 عباطم :ةدج . ؛ط

 ء«ه١41١ ءملعلا راد ةكرش
 .صاقلاله

 :ةمركملا ةكم

 .ضص1ال# ه5

 :ةمركملا ةكم
 .ه4154١ «فلؤملا

 . (عبطلل

 هللا ىزأ نأ دنيرأ

 سياناثا موسر ؛بطق ديس
 «ةرهاقلا .سيركم

 .هااكل5

 راد :فئاطلا - ؟ط

 ههاا"980 0 ءفيقثش
 .صاة٠

 راذ :ضايرلا #*ط

 5 هدأ
 6هفيقشقت

 «ءيمالسإلا

 هها55

 .صا6ة٠

 برطقل /ةنمزألا

 . (عبطلل دعم « قيقحت 7(

 .(عبطلل دعم) ةرسألا

 مأ صاخ نيد مالسإلا

 .ها٠9٠5 توريب . ؟ماع

 ىلإ انقيرط مالسإلا
 .ه185 :ةدج - .ةايحلا

 - .ةيعويشلاو مالسإلا -

 .ها1الا/ «ةرهاقلا

 - .ةحقنمو ةديزم 27؟ط

 .ها41:توريب

 ةيناسنإلل نايدألا حلصأ -

 ةكم .ةعيرشو ةديقع

 «فلؤملا :ةمركملا

 .صا١٠١٠ ها"

 ةكم :ىرخأ ةعبط

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا

 بها ا

 .صا_ل5

 ةعيرشلا قيبطت راسحنا -
 ةيورعلا راطقأ يف

 5 .مالسإلاو

 .اهأآ56

 «توريب

 - .مالسإلا ةيناسنإ

 .دهآ٠5 «توريثب .ثط

  .(ةيزيلجنإلا ةغللاب)و
 .ها1؟992توريب

 :نوملسمو برع اننإ

 الوًابرعانسل ..ال

 :ةمركملا ةكم .نيملسم

 ءها5١5؟ ء.ءافلؤملا

 .صالأق؟

 نويهص تالوكوتورب -
 راد :توريب .(ةمجرت»

 ها95 «نييالملل ملعلا

 .ص01٠1/

 6«تبوريب 35 .؟ثط

 م84

 دعاوق ىلع ةبعكلا ءانب

 ةيمالسإ ةضيرف ميهاربإ
 :قشمد  ..ىنيد بجاوو

 مها «نايبلا ةعبطم

 .صال"

 ملاعلا راد :؟_ .«ط

 .ها948١ «ةعابطلل ىبرعلا

 . ص

 :ةمركملا ةكم  ."ط

 .ها#*9844 ء.ءفلؤملا

 .صاا*؟

 - .[يبدأ دقن] نايبلا -

 .ه1758١ «ةرهاقلا.

 - :ىفنملاو نجسلا نيب -

 داوج ةسسؤم :توريب



 را يرش ا ]آ راطع روفغلا دبع دمحأ 14 راطع روفغلا دبع دمحأ

 .ةمركملا ةكم  .نآرقلا | ةرازو :ضايرلا  .«ط ءهها١40 ةعابطلل
 .صا*ل04 .هد860٠*9 | .ها995 .فاق وألاو جحلا .سص

 :رمحلا قبانزلا ص414 | امألا :ةدج - .ةيبربلا -
 روغات تانارذنبار /ةيحرسم |  .بيذاكألا برح ءنها١4؟ ةعابطلل
 «(ةيلاغنبلا نع همجرت) ها 1/1 ,ةرهاقلا .صالالا

 ةديرجب ترشن  .؟ط حاحصلا بيذهت - .هالإلا ْ

 راد :فئاطلا  .«"ط .ها"٠8 ءفئاطلا ءظاكع

 شاك ءفيقت

 .صاكا

 دهع يلو :ةدوعس

 -..ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يمااىثكك ند :ةرهاقلا

 .صا6ةا

  .نوناقلا ال ةعيرشلا -
 .هاا"85 قةدج

 لك ةصالخ :ةيعويشلا -

 تاقبوملاو رفكلا بورض
 - .تاهاعلاو رزورشلاو

 ءسلدنألا راد :توريب

 .صا”؟5 هاك

 مالسإلاو ةيعويشلا -
 سابع عم كارتشالاب)
 :تدوريب .؟ط  .(داقعلا

 ءهااة41؟ «سلدنألا راد
 .صا7 ا“

 ةغللا خيرات : حاحصلا -

 يرهوجلل /ةيبرعلا حاحصو
 عباطم : ةرهاقلا - .(قيقحت)

 يناجنزلل /[يوغل مجعم]
 دبع عم كارتشالاب قيقحت)

 :ةرهاقلا  .(نوراه مالسلا

 هاا .«فراعملا راد

 .صا1847* : جمال

 ةعبطلا يف ترشن - .ثط

 مالسإلا» باتك نم ةيناثلا

 «توريب - .«ةيعويشلاو

 .هااثذا

 - .عئارشلاو جارخلا -
 مالكم « ةرهاقلا

 - .ىحصفلا نع عافد

 ملعلا راد عيزوت :توريب

 راد :ةذج ؛نيي

 ءها#"484  ء.قورشلا

 . صولا

 لبق قئاقد سمخ

 .(عبطلل دعم) روطفلا

 يف دئاقعلاو تانايدلا -

 - .روصعلا فلتخم

 «سلدنألا راد :توريسب

 .جمأ فىهاؤكثأ

 ةينثو نوتائخأ ديحوت -

 ملعلا راد :٠ توريب - .رفكو

 .هاآذا* «نييالملل

 .هسفن لبقتسي احج

 :توريب - . ىرخأ صصقو

 «ةايحلاةبتكسم راد

 .صا79460 ه6

 ركتبم :يرهوجلا -:
 : توريب - .حاحصلا جهنم

 ءها٠٠1 ءسلدنألا راد
 . صال

 3 .روفسلاو باجحلا

 ءفيقث راد :فئاطلا

 .صالالا مها8

 ماكحأو خلك يبنلا ةجح -

 :توريب - .ةرمعلاو جحلا

 .نبيالملل ملعلا راد

 دعم) تالحرلا -

 . (عبطلل

 ةغل ىلع فحزلا -



 راطع روفغلا دبع دمحأ

 .جما# يف جا ءها/5

 نسح :ةدج  .ا؟ط

 هاك «يلتبرش سابع

 ملقب ةمدقم جما +جمك

 . ققحملا

 راد :توريب د ."ط

 ىها5٠5 «نييالملل ملعلا

 .جما + جم"

 سرادمو حاحصلا

  .ةيبرعلا تامجعملا

 .ها1/ه «ةرهاقلا

 مجعم عم تردص) ؟ط

 - حاحصلا ةمدقم :ناونع
 - .(لقتسم ءرج يف

 .ها1/ا/ «ةرهاقلا

 راد :كثوريب  .اثط

 ها1؟85 «(نييالملل ملعلا

 .ص”715

 مجعم عم ؛ءةط

 - ا ط «يرهوجلل حاحصلا

 .ها799894 2توريب

 - .ةريزجلا رقص 5

 . جما" ,ها1755 «ةرهاقلا

 عياطم :ةدج .ثط

 . جما" مهام:

 ىلا

 بها1786  :ةدج _ .#"ط

 جم ١ يف جع
 ةعبطم :توريب  .؟ط

 .جما/ «ه87١ «ةيرحلا

 :ةمركملا ةكم  .هط

 .ها75994 «فلؤملا

 نينمؤملا مأ ةشئاع

 نيطسلف ةبورع

 تارشع ذنم ةليصأ سدقلاو

 -.نينئنسلا نم فالآلا

 ةبتكملا :توريب ءاديص

 ها95# .ةةيرصعلا

 .صاو5

 - .ةققحمو ةديزم قط

 .ها٠٠5 «توريب

 راد :ثتوريب - .هط

 هآأك 6 «سلدنألا

 .ص و4

 نيصلا يف ًاموي نورشع -

 نيصلا) هيبيات  ةينطولا
 .ىهااثخا « (ةينطولا

 ةماهت :ةدج  .داقعلا

 . صا٠لا مهاؤكنو «رشنلل

 لَو لوسرلا تاوزغ

 راد :كروريب .(ميدقت)

 راطع روفغلا دبع دمحأ

 بهاكنأ «توريب

 .صا6

 - .ةيماعلاو ىحصفلا

 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 «رشنلاو ةمجرتلاو

 .صلكو هاالاإلا/

 :ةمركملا ةكم  .؟ط

 ءها5كنأ «سلدنألا راد

 .صم١

 يف ةروصح.لا دئاوفلا

 نبال /ةروصقملا حرش

 :توريب - .(قيقحت) ماشه

 «ةيحلا ةبتكم راد

 .ص وال هآ ك6

 دعم) ةغللا يف

 .(عبطلل

 .(عبطلل دعم) لصيف -

 . (عبطلل

 ةرمعلاو جحلا سوماق -

 | .هرمعو 7 يبنلا ةجح نم

 ملعلا راد :كوريب

 .ها8 «نييالملل

 تالكشمو اياضق

 ةماهت :ةدج .ةيوغل

 تدهاأ ءهرشنلل

 يبرعلا باتكلا) .  سه



 راطع روفغلا دبع دمحأ
 راطع روفغلا دبع دمحأ

 .(84 ؛يدوعسلا

 5 .عاري نم ةرطق -

 «ةيرينملا ةعبطملا : ةرهاقلا

 .صال6 مالو

 ثاحبأو ءارآ :ىباتك

 ةفسلفلاو بدألا يف ىتش

 ةكم .امهب قلعتيامو

 «ىرقلا مأ ةعبطم :ةمركملا

 .ص"٠”0 هم

 يجاح /نونظلا فشك -

 .(عبطلل دعم قيقحت) ةفيلخ

 ذنم ةوسكلاو ةبعكلا -

 . مويلا ىتح ةنس فاللآ ةعبرأ

 «فلؤملا :ةمركملا ةكم

 .صاثال هالاؤا/

 ةرازو :ضايرلا  .؟ط

 هال «فاقوألاو جحلا

 .صكاثال

  .بدألا يف مالك -

 ةيبرعلا ةسسؤملا :ةدج

 ها”84 .ةعابطلل

 .صا”0

 ةيكارتشالاب نمؤأ ال -

 دعم) مالسإلاب نمؤأ يننأل

 . (عبطلل

 /برعلا مالك يف سيل -
  .(قيقحت) هيولاخ نبا

 .ها71/5 ةرهاقلا

 ةققحمو ةديزم ءاط

 «توريب  .ةسرهفمو

 هاك

 فلتخاو هظفل قفتا ام -
 قيقحت) لثيمعلا يبأل /هانعم

 .(عبطلل دعم

 ؛اديض .ةينوساملا -

 «ةيرصعلا ةبتكملا : توريب

 .صمل١ هلا

 يناعملا ةعومجم

 ةعبط (ةيرعش تاراتخم)

 دعم قيقحت) بئاوجلا

 .(عبطلل

 دبع نب دمحم

 ءةرهاقلا  .باهولا |
 .هاالثك؟

 .ها؟/5(ةرهاقلا بءاط

 راد :توريب - .ط

 هاما «نييالملل ملعلا

 .صال٠

 «توريب  .الو "و ةهط

 .مهاةا/

 باهولا دبع نب دمحم -

 «فلؤملا :ةمركملا ةكم -

 + ١ط) صالا79 .هالالؤ١
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 «كوريب 5 .عو َْط

 .مهااثؤو؟

 .ها95"7 «توريب هط

 :ةمركملا ةكم .5ط

 بها ةا ءفلؤملا

 .ص"٠””05

 باهولا دبع نب دمحم

 ةمجرت ؛(ةيدرألا ةغللاب)

 - .ليلخ قداص دمحم

 .هااث46 وهال

 ءةمركملا ةكم .1ط
 1 .ها186

 ةعماج :ضايرلا  ."لط

 دوعس نب دمحم مامإلا

 يها44# .ةيمالسإلا

 .ص004٠

 باهولا دبع نب دمحم

 ةمجرت ؛(ةيزيلجنإلا ةغللاب)
 ةكم - .يواربلا دشار

 .ها7949١ «ةمركملا

 «ةمركملا ةكم  .؟ط

 ةصاخ ةعبط) ه4
 نب دمحم مامإلا ةعماجل

 .(ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس
 هللا لوبر دمحم

 رشلا ىوق هبراحت
 :نامع .بيرختلاو

 عباطملا لامع ةيعمج



 راطع روفغلا دبع دمحأ ها راطع روفغلا دبع دمحأ

 .ها ١4م «ةينواعتلا

 دعم) ارال تاركذم

 .(عبطلل

 ايريبيس يف ةملسم

 .(عبطلل دعم)

 نيفلؤملاو بتكلا عم -
 . (عبطلل دعم)

 ءاسؤرلاو :كودملا عمم -

 .(عبطلل دعم)

 /[ةيحرسم] شتفملا -

 .«قشمد  .لوجوج الوقن

 .ه6

 راد :فئاطلا  .؟«ط

 بما ءفيقث

 .ص[”6

 :ةرهاقلا  .تالاقملا -
 .ص٠*0 ىهاللكك ندد

 . حاحصلا ةمدقم

 ةمدقم تبتك : ١ط

 «ةرهاقلا - .يناجنزلل

 هاو

 لب .؟ط
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 ءةرهاقلا

 نسح :ةدج د ."ط

 ضمالكد؟ «ىلتبرشلا سابع

 .صاثصش؟

 ةغللا بيذهت ةمدقم -

 ءةرهاقلا .يرمزألل

 .مااكلك

 ديرد نبا ةروصقم

 5 .[يبدأ يخيرات ثحب]

 مهلك : ةرهاقلا

 دعم) تابتكملا

 . (عبطلل

  .ناضمر تاحفن نم

 .هآ5"؟ «٠ توريب

 ىلع ةينويهصلا ةرماؤم

  .نويهص تالوكوتورسب
 ملعلا راد عباطم :توريب

 به .ءنييالملل

 ٠٠ص .

 :ةمركملا ةكم 4. ط
 ها994# .فلؤملا

 . ص٠“

 دنعم) ةملك ةئم

 . (عبطلل

 فشك باتك دقن

 .(عبطلل دعم) نونظلا

 - .[ةيحرسم] ةرجهلا -

 .مهالككك « ةرهاقلا

 «توريب .(ةرجهلا

 ه6

 ناويد] بابشلاو ىوهلا -

 ءةرهاقلا 5 .[ارعش

 .مااككو

 :توريب-د." ةعبط

 .ةعابطلل داوج ةسسؤم

 .صاةك هلك

 دعم) نابضقلا ءارو -

 .(عبطلل

 دعم) مالك نم دورو -

 . (عبطلل

 يمالسإلا هقفلا ءافو -
 لكو رصعلا اذه تاجاحب
 :توريب  .؟ط .رصع

 «نييالملل ملعلا راد عيزوت

 .صدا ه8

 ةيبرعلا ةغللا ءافو -
 لكو رصعلا اذه تاجاحب
 ةكم .”#”ط .رصع

 ءهها998غءةمركملا

 .صوك

 دينفت : نمآ كليو

 رصان ليطابأ ضعب
 راد :فئاطلا  .ينابلألا

 ها 8917 ةمدقملا ء.فيقث

 .صا[”ل5

 - .ةينويهصلاو ةيدوهيلا -



 يديره ديجملا دبع دمحأ

 «سلدنألا راد :توريب

 .صا17١٠7 ه9

 .ها٠٠5 «توريب_.ا0ط

 يديره ديجملا دبع دمحأ
 (م15:50-1544(ه114- 55

 «يضاقلا ءرصم ىتفم

 1 . يوغللا

 رمهزألا عماجلاب سرد

 ًافظوم ةيلمعلا هتايح أدبو

 «ةيعرشلا مكاحملاب ًايئاضق

 ١ يئاضقلا شيتفتلل ريتخاو

 ةروصنملا ةمكحمل ًاسيئر

 21١884 ةنس ةيعرشلا

 ةباين سيئر نيع ةيعرشلا

 نم رصمل ًايتفم نيعو
 ةلئس ىتح :95٠ ةنس

 191/8 ةنس يفو « 6

 ثوحبلا عمجمب اوضع نيع
 ريتخاو .رهزألاب ةيمالسإلا
 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةيوضعل

 .1919/4 ةئس

 يف يملع طاشن هلو
 دقف «ىمالسإلا هقفلا لاجم

 ]1 يف ثوحبب مهسأو ءناجلو

 نفي

 ًاوضع ناكف «ناديملا اذه

 نوناق تراتخا يتلا ةنجللاب

 ةيصخشلا لاوحألا

 ةنجل يف مهاسو «نيملسملل
 دادمتساو «نيناوقلا ليدعت

 ةعيرشلا نم اهماكحأ
 رصمب 191/7 ةئس ةيمالسإلا

 ناجل يف كراشو «تيوكلاو

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا

 سيئر ناكو «ةيمالسإلا

 هقفلاةعوسومةنجل

 هثوحبامأ .يمالسإلا

 / يف اهضعب د رشن «ةريثكف

 هقفلا ةعوسوم نم دادعأ

 ام اهنم ريثكو «يمالسإلا

 ماظن لثم ءًاطوطخم لاز

 ماظنو «مالسإلا يف مكحلا
 ماظنو «مالسإلا يف ءاضقلا

 سفنلا ىلع ةيالولاو «ةاكزلا
 «لالهلا ةيؤرو «لاملاو
 ةماعلا ةيالولاو طاقسإلاو
 «رارقإلا ماظنو «ةفالخلاو
 لتقو ةداهشلا ماظنو

 قيبطت ماظنو «سوساجلا '

 . "”ةيعرشلا دودحلا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(

 ةغللا عمجم ةلجم 5 ص

 رفص) ها/ ج (رصم) ةيبرعلا
 ثارتلا 2768١٠ ص (ه65

 .177 ص يعمجملا

 يصاب درشلا هدبع دمحأ

 :ةعوبطملا هبتك نمو

 /ثنؤملاو ركذملا

 نب ميهاربإ نب ديعس
 ميدقتو قيقحت) يرتستلا

 ةبتكم :ةرهاقلا  .(قيلعتو

 راد :ضايرلا ؛يجناخلا

 ء.ها#50 ءىيعافرلا
 ثارتلا عئاور) - .صا74

 .(7 ؛؟يروغللا

 باتك صيخلت

 ؛دشر نبا /تالوقملا

 ؛مساق دومحم قيقحت

 هل مدقو هلمكأو هعجار

 دمحأ .«ثورتب سلراشت
 ةئيهلا :ةرهاقلا  .يديره

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .صاك ءل١5 هاكح»

 يصابرشلا هدبع هامحأ
 ماكرون 14560 (ه1 411

 ءريزولا ءملاعلا

 . سدنهملا

 «ةسدنهلا ةسردمب قحتلا

 .1974 ةنس اهنم جرختو

 يرلا شيتفتب قحتلا مث
 دعب لقنت مث .ةروصنملاب

 ءاحنأ نم ريثك يف كلذ

 ةنس يفو .هتنهم راطإ



 يصابرشلا هدبع دمحأ

 ةموكح هتعدتسا 46
 لغشيل ةرهاقلا يف ةروثلا

 .لاغشألا ريزو بصنم

 يرلا تاعورشم يف مهسأف
 كراشو ءىعارزلا فرصلاو
 يلاعلا دسلا ةسارد يف
 ًاوضع ةروشلا هتراتخا مث
 مث .ةسائرلا سلجم يف

 نوؤشل ءارزولا سيئرل ًابئان
 ًاريزوو «فاقوألاو رهزألا

 .فاقوألل

 .ه184 ةنس ةيبرعلا

 رصمب هتيب يف هل ناكو
 ةيعوبسأ ةودن ةديدجلا

 * .©0ةعيفرلا ةفاقثلاو

 :ناونعب باتك هيف ردص

 هديع دمحأ سدنهملا عم

 /ليحرلا لبق يصابرشلا
 :ةرهاقلا - .يصابرشلا جرف
 ةماهلا ةيرصملا ةئيهلا
 ءهها؟5:5 بباتكلل

 .ض 6

 :يملعلا هجاتنإ نمو

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا (1)
 ص يعمجملا ثارتلا «20/ ص ٠

 . (كردتسملا رظناو)

 نو

 بحاص اضر ديشر -
 هتايحو هرصع :رانملا

 :ةرهاقلا  .هتفاقث رداصمو

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا

 فيرغتلا ةنجل «ةيمالسإلا

 به ءمالسإلاب

 . ص17٠

 - .؟ط - .ريسفتلا ةصق -
 «ءليجلا راد :ثتوريب

 .صال١٠ ه4

 - .ناضمر ىف ثيدح -

 .نواعتلا راد :ةرهاقلا

 نم صالخلا بابسأ -
 باتك يف ةعقاولا ءاطخألا
 /صالخإلاةملك قيقحت

 قيقحت) يلبتحلا بجر نبال

 دومحم عم كارتشالاب

 ةعبطم :ةرهاقلا  .(ةفيلخ

 .فيلأتلا راد

 ىمسيو «مالسإلا ةبرغ -
 لاح فصوب ةبركلا فشك
 بجر نبال /ةبرغلا لهأ
 - .(قيلعتو قيقحت) يلبنحلا
 باتكلا راد :ةرهاقلا

 ءها## يبرعلا
 .صا6٠

  .ةيربنملا بطخلا يف
 «ءليجلا راد :توريب

 يصايرشلا هدبع دمحأ

 .جم © ها 1/

 .نآرقلا ثدحتي اذكه
 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا -

 .ص"٠”90 يافا

 يداصتقالا مجعملا -
 راد :توريب .. يمالسإلا

 سها١50 ءليجلا
 .ص

 - .نيفوفكملا ملاع يف -
 ةضهن ةعبطم :ةرهاقلا

 .ضصالؤو ءهاالال# ءرصم

 نم نالسرأ بيكش -

  .ةيبرعلا ةدحولا داور
 ةيرصملا ةسسؤملا : ةرهاقلا

 ءرشنلاو ءاشنإلل ةماعلا

 هها#م# ةمدقملا

 .صا[_ل5

 فوصتلاو يلازغلا -

 راد :ةرهاقلا - .يمالسإلا

 ها" ب7 (.لالهلا

 .ص”5

 قالخأ ةعوسوم -
 :توريب  .#ط  .نآرقلا

 «ءىبرعلا دئارلا راد
 جما يف جك هاا

  .ءادفلاو ءافولا نيب -
 :.لالنهلا راد :ةرهاقلا

  .ضصاالث ه6



 يصايرشلا هدبع دمحأ

 .((91 ؛لالهلا باتك)

 وبأ :ةعبرألا ةمئألا

 - سنأ نب كلام  ةفيتح

 - «ليجلا راد :توريب

 .صاثال هنههشا ٠

 .نآرقلا ءوض يف لينلا -'

 باتكلا راد :ةرهاقلا
 ءها"الا .ءىبرعلا
51 

 وبأ ةمألا نيمأ 5

 - .حارجلا ني ةديبع

 ةيرصملا ةسسؤملا :ةرهاقلا

 .ها79- «فيلأتلل ةماعلا

 بهاذم)» 5 .صا٠٠

 . (تايصخشو

  .ةعبرألا بهاذملا

 «سدقلا راد :توريب

 - .صملل١ بها

 ؛ةثيدحلا فراعملا ةلسلس)

). 

 - .تيوكلا مايأ 3

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 .ها18ا/# «ىبرعلا

 - .مالسإلا يف ءادفلا

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 -- .ضا78 ه4

 .( 51١" «أرقا)

6 

 «ناتسكابلا نم دئاع -

 هاا

 ةيحرسم :عارص

 ةعبرأ ىف ةيمالسإ ةيخيرات

 راد :توريب .لوصف

 ءها١941 «يبرعلا دئارلا

 0.ص04

 ةيحر سم : مالسؤلا ودذع

 ةئالث يف ةيزمر ةينيد

 راد :توريب .لوصف

 بهاا#ثؤ8 د «ىبرعلا دئارلا

 .ص٠_6

 ديبع نسح

 (ماخخ4 1497 (ه1 )#1 4١41

 .ققحملا «رشانلا

 يف نآرقلا ظفح زجنأ

 هبابكنا ٌدتشاو ««باّبكلا»

 ثارتلا بتك ةعلاطم ىلع

 ةغللاو مجارتلاو بدألاو

 يف اهنع ثحبي «رعشلاو

 اهملستيف . .ناكم يأ

 .اهسرهفي مث ءاهفنصيو

 ةيبرعلا ةبتكملا» سسأ

 يف هيوخأ عم «ةيمشاهلا
 ردصأو ها 7ا/ ةنس قشمد

 مهاسو «ةدعملاو ةفلؤملاو

 تافلؤم نم ريثكلا رشن يف
 . ءابدألا هئاقدصأ

 نم ةعومجم لوح دقو
 يتلا تاطوطخملاو بتكلا

 ةبتكملا ىلإ اهيلع لصح
 . ةيرهاظلا

 ردصأ نم لوأ وهو

 دالب يف (ةمانزورلا) ميوقتلا

 ةنس ةيبرعلا ةغللاب ماشلا

 .م14

 دقنلا ىف تالاقم رشنو

 ًاريثكو «يحرسملاو يبدألا

 فحصلا ىف «هدئاصق نم

 ةينانبللاو ةيروسلا تالجملاو

 تالحر هلو «ةيرصملاو

 يف ةليوط تاماقإو ةريثك
 هلو .فحصلا كلت نطاوم

 نيب ًارثأ نيتس نم رثكأ
 صقان وأ عوبطمو طوطخم

 فيلأت اهضعب ءزاجنإلا
 , 90 ديقحت اهضعبو

 يدلاو ىلإ : باتك نم راصتخاب )١(
 ثارتلا نيمأ ديبع ذدمحأ

 نم ةصاخ ةباتك عم .يبرعلا

 دامتعالاب فسوي رون دمحم

 ةفيحص يف ادرو نيلاقم ىلع

 -م١1944/9/5ثعبلا



 ديبع نسح نب ديبع دمحأ ديبع نسح نب ديبع دمحأ

 ًاباتك رهاز هنبا ردصأ

 نيمأ :ديبع دمحأ» :ناونعب

 نم نرقو يبرعلا ثارتلا
 غولب ةبسانمب «برعلا خيرات
 سماخلا ماعلا هدلاو
 يف عقيو ءنيعستلاو
 ردصأ هتافو دعبو . صالا“ه

 دمحأ يدلاو ىلإ» :باتك
 .«يبرعلا ثارتلا نيمأ ديبع

 ىرثأ هنأ هتعمس اممو

 وه يرث امك  هتبتكم

 نم ةردانلا بتكلا ءارشب

 ةميق نولهجي نيذلا ةثرولا
 دحأ تومي امدنعف ءملعلا

 فرعيو «قشمد ىف ءاملعلا

 «ةميق ةبتكم هل تناك هنأ

 ملعلاب نوأبعي ال هدالوأ نأو

 مهل هكرت ام ةسافنب الو

 مايأ دعب يضمي ءمهدلاو

 سخبأب اهيرتشيو هتافو نم
 !اهيف ةثرولا ةداهزل ء«نامثألا

 ةعوبطملا هراثآ نمو

 : ًاقيقحت دو ًافيلأت

 نبال /ةلباتحلا تاقبط

 راصتخا ؛ىلعي يبأ

 رداقلا دبع نب دمحم

 هلو مم ةروثلاو -

 ءاملع خيرات يف ةمجرت

 078/7 قشمد

 .(قيلعتو حيحصت) يسلبانلا ْ

 «لادتعالا ةعبطم : قشمد -

 .ص او

 رصعلا ءارعش ريهاشم
 هعمج) ةيبرعلا راطقألا يف

 5 .(ةيوغللا هظافلأ رسفو

 «ةيبرعلا ةبتكملا :قشمد

 ءارعش ١ق مه

 .صا؟4" ءرصم

 ةهزنو نيبحملا ةضور -
 ميق نبال /نيقاتشملا

 .(قيلعتو حيحصت) ةيزوجلا

 «يقرتلا ةعبطم :قشمد -

 . صدم ه4

 نبا خيرات بيذهت -
 دبع هبترو هبذه /ركاسع
 ناردب نب دمحأ نب رداقلا

 دمحأ هعبط ىلع فقو)
 ةبتكملا :قشمد  .(ديبع

 ج ءها8١ه١ ءةيبرعلا
 الك

 يطولفنملا تاملك

 ميدقت ؛(بيترتو عيممج)

 :توريب - .روبج ليئاربج

 «ءةديدجلا قافألا راد

 .ضصاال4 ه0

 دبع نب رمع ةريس -

 مامإلا هاور ام ىلع زيزعلا

 /ةباحصأو سنأ نب كلام

 حيحصت) مكحلا دبع نبال
 :ةرهاقلا  .؟ط - .(قيلعتو

 يبها١٠5"# قبهو ةبتكم

 .صا”ق6

 ديفملا بدأ يف ديعملا -

 نب طسابلا دبع /ديفتسملاو

 ةعبطم : قشمد د .(قيلعتو

 .ها1749 «ىقرتلا |

 يهو : ةمكحلا فئارط

 لاوقأ نم ةعئار ةعومجم

 يف نيرخأتملاو نيمدقتملا

 :قشمد  .ةمكحلاو بدألا

 .ه1745١ «ةيبرعلا ةبتكملا

 :نيرعاشلا ىركذ

 :ءارعشلا ريمأو لينلا رعاش

 تانراقمو ثارمو تاسارد

 :قشمد  .(بيترتو عمج)

 .ها"ه١ «ةيبرعلا ةبتكملا

 /حازملا يف حارملا -
 ”. .(قيلعت) يزغلا ردبلل

 ةبتكم :فئاطلا .؟ط

 صءها١40١ ؛فراعملا
 نمض) "هلل 8

 حلملا يف .:عومجم

 ةعومجم ةلسلس (فئاطللاو



 ميركلا دبع تزع دمحأ 6ك ةورع دمحأ

 ١7. ؟ةيلامكلا لئاسرلا

 نسبا ةيمال سيمخت -

 ءحالملا نبال /يدرولا

 مالك

 يتلا ةيرعشلا تاياورلا

 .ها“1 «يزاجح

 ةيزيلجنإلا ءامسألا

 ءةةيبرعلا فرحألاب

 مال

 يفرمعلاةهزن
 دوسلاو ضيبلا .نيب ليضفتلا

 ١ .يطويسلل /رمسلاو
 «ةيبرعلا ةبتكملا :قشمد
 .صا75 ه4

 «ءيبلاعثلل /ةغالبلا

 مالها

 ناويد) ىوطنا امارشن

 هاك «(هرعش

 «سئافنلا سفنأ ةلجنم

 دادعأ ةعست اهنم ردص)

 .(ه111 ماع قشمدب

 ىف ةطوطخملا هراثآ نمو

 : قيقحتلا

 نبال /رئاظنلاو هوجولا

 نبال /ةلصلاو ربلا

 . يزوجلا

 نبال /ةيعرشلا ةسايسلا -

- . 

 . هيمي

 . يعفاشلا مامولا ةلحر -

 . حاحصلا راتخم

 . . نيناجملا ءالقع

 | جورع -يرداقلا جورع دمحأ

 يرداقلا دمحأ

 ةورع دمحأ

 (ماؤك1542-17)(ه1 417-169

 ةيعادلا «بيبطلا

 .يمالسإلا

 دبع .ريمألا ةعماج ديمع

 ةيمالسإلا مولعلل رداقلا
 .رئازجلاب :

 تاعاطقلا يف لمعلا سرام

 رثكأ ناك هنكل «ءةيحصلا
 تارضاحملا ءاقلإب ًامامتها
 ةيعاذإلا ثيداحألاو

 فحصلل ةباتكلاو ةيزافلتلاو

 يناعملا زاربإل تالجملاو

 «فينحلا نيدلل ةيماسلا

 زاجعإلا ىلع زيكرتلاو

 . '”هيركلا نآرقلل يبطلا

 :هلامعأ نم

 جهانم :نيدلاو ملعلا-

 راد :قشمد-.ميهافمو

 .صاك ماكل «ركفلا

 ةحصلا ظفحو ةياقولا
 :قشمد  .ائيس نبا دنع

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .صا1:4 هاا

 ةيسنرفلا نع هلقن) قرطلا

 «توريب - .(نيمأ نامثع

 «قورشلا راد :ةرهاقلا
 هالو

 ةيلالدتسالا ةيجهنملا

 موصخ ىلع درلل نآرقلا يف

 ةعماج :ةينطنسق  ناميإلا

 مولعلل رداقلا دبع ريمألا

 : . ةيمالسإلا

 ) 40 18155زه()15:8-١ىكام(

  .رصاعم خّرؤم «ثحاب

 . . ةيخيراتلا هتاسارد عبات

 ماع هاروتكدلا ىلع لصحف

 ةدعقلا وذ) 1640 ع لصيفلا )١(

 15١. ص (ه



 هاب
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 تاررقملا لخدأ .م١0
 يبرعلا خيراتلاب ةصاخلا
 تاعماجلا يف ثيدحلا

 اهسيردتب ماقو ةيرصملا
 ةسائر ىلوتو .اهيف فيلأتلاو
 ررقو «ءسمش نيع ةعماج

 اهيف نيتديدج نيتدام سيردت
 «يداصتقالا خيراتلا :امه

 . يعامتجالا خيراتلاو

 نمض ريتخادقو

 ةباتكل ةطونملا ةعومجملا

 ماع ويلوي © ةروث خيرات

 هتيذاتسأ تدتماو . م7

 نم ريثك ىلإ ةيميداكألا
 ةيبرعلا تاعماجلا

 , 0ةيبنجألاو 0

 : هتافلؤم نم

 تاسارد :سايإ نبا -

  .(فارشإ) ثوحبو
 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 هاا" ةا/ «باتكلل ةماعلا

 ةبتكملا)  .ص+[4
 نع ةودن يهو - (ةيملعلا

 يف تدقع «سايإ نبا
 00 .ه)"98 ةنس ةرهاقلا

 يف رمحألا رحبلا ٠

 .لال - ١# ص ةيصخشو

 ةيلودلا ةسايسلاو خيراتلا
 :ةرهاقلا  .ةرصاعملا

 رانمس :سسمش نيغ ةعماج

 2 .تاساردلل

 يرادإلا ميسقتلا -
 :ينامثعلا دهعلا يف ةيروسل

 ةينامثعلا تايوشبلا

  .ةيعاطقإلا تايبصعلاو

 داؤف ةعماج ةعبطم :ةرهاقلا

 .لوألا

 خيرات يف تاسارد -

 :توريب  .ثيدحلا برعلا

 «ةيبرعلا ةضهنلا راد

 .صأ:48/8 هال.

 ثيدحلا برعلا خيرات -

 عم كارتشالاب) رصاعملاو

 ةرازو :ةرهاقلا  .(نيرخا

 ه8 «ميلعتلاو ةيبرتلا

 . ص*006

 ةيمويلا قشمد ثداوح

 اهعمج /مها١ا!له 15

 ؛قالحلا يريدبلا دمحأ

 ىلع فقو ؛يمساقلا

 دمحأ اهرشنو اهقيقحت
 -.ميركلا دبع تزع

 ةيرصملا ةيعمجلا :ةرهاقلا

 ءةيخيراتلا تاساردلل

 .ضصالا# 5١ هلل

 رصم يف ميلعتلا خيرات
 يلع دمحم مكح ةياهن نم

 .. .قيفوت مكح لئاوأ ىلإ
 .رصنلا ةعبطم. : ةزهاقلا

 (ماكماك 1000 (ه14500)

 . ملاع

 ةشئاع» ةقطنم ىف هب سأب

 اهيف أشنأ دقو «نانبلب ؛راكب

 ًادجسم مضي ًايمالسإ ًازكرم
 ةعاقو افصوتسمو

 .ةسردمو تارضاحم

 ناكو ..ةليغ لتق دقو

 بتكل نيوانع تيأر

 دمحم دمحأ» مسا لمحت

 يف اهلك تردص ؛فاسع

 اذإ ام يردأ الو ءتوريب

 مأ اهفيلأتب دوصقملا وه ناك

 ماكحألا» :يهو ءهريغ

 بهاذملا ىف ةيهقفلا

 صصق» «ةةعبرألا ةيمالسإلا
 لالجلا» ؛«ليزنتلا نم
 .«مالسإلا يف مارحلاو

 )١١/// هد ع عمتجملا قفز

  2ض (ه15 7١ -5١.



 همم يمظاكلا يلع دمحأ

 ةيبدألاو ةيركفلاو | هللا دسأ نب يلع دمحأ

 يمظاكلا

 .(م151900-1547ه141-186)

 بيدألا .هفكلا ىئبرملا

 .خرؤملا «ليبنلا

 ةكم مالعأ نم زراب ملع
 داور نم دئارو «ةمركملا
 يف ةيبرتلاو ةفاقثلاو ملعلا
 فرع نممو «ةيدوعسلا
 تاجاح ءاضقل يعسلاب

 | نوعلا دي ٌدمو سانلا

 .مهل ةدعاسملاو

 أشنو «دنهلا يف دلو

 اهدهاعم نم فراعملاو

 .اهب ملعلا رودو

 سرادملاب ًاسّردم أدب
 ًاديمع ىهتناو «ةيئادتبالا
 ةيلاع ةيلك قرعأو مدقأل

 ةيلك يه ء«ةيدوعسلاب

 -  .ةكمب ةعيرشلا

 «فئاطلا ةئيدم بحأ

 ةبتكم ىلع ددرتي ناكو

 يهو «ةيقرشلا يحب ديؤملا

 ةميقلا بتكلاب ةلفاح ةبتكم
 تاعوبطملاو تاطوطخملاو
 كانه نولوادتيو «ةردانلا

 ةيملعلا تاعوضوملا

 ةيعامتجالاو .٠

 ةحاسلا يف كراشو

 هكوحبو هتالاقمب ةيبدألا

 ديجي ناكو .هتاساردو

 . ةيزيلجنإلاو ةيسرافلا

 دالبلا» باتك مجرت

 ماكح»و «لتسونل «ةيدوعسلا

 .يروجيدل «ةمركملا ةكم

 ديبعس دمحم كراشو

 رصتخمما لمع يف يدوماع

 ةمجرت يف رهزلاو رْؤّنلا رشن
 نرقلا نم ةكم ءاملع لضافأ

 عبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا

 .؟رشع 8

 باتك ىلع تاقيلعت هلو

 ةريزج هبش ةيفارغج»
 هنّود ام اذه لثمو ,««برعلا

 نم ؛تايركذ» هتاركذم يف

 ةيملعلا اهتيمهأ اهل ثادحأ

 الإ اهل هبنتي ال ةيخيراتلاو
 يملعلا سحلا ووذ

 . يخيراتلاو

 .ةدوعس لآ» باتك هلو

 ةلاحرلا .لئاوأ نم دعيو

 دقو .مهداورو نييدوعسلا

 نم ريثك ىلإ هتالحر نّود
 ةيبرغلاو ةيبرعلا دالبلا

 اهرشنو ءاكيرمأو ايقيرفإو

 .؟يتالحر» باتك يف
 ةلجم باتك دحأ ناكو

 «برعلاو لهنملاو جحلا

 نّركت «ةيمويلا فحصلاو

 نم قْفُو ول تادلجم
 . "”اهعمج ىلإ ىّدصتي

  14-11١اه( 155١ 151١0م

 .دقان «.ققحم ءرعاش

 ةيروسب «ةّيملس» يف دلو

 نم ًاريثك تبجنأ ةرسأ نم
 .ةسايسلاو بدألا مالعأ

 ثارتلاب ةلصلا قيمع ناك
 يف ةصاخبو «ميدقلا يبرعلا

 .ىقيسوملاو رعشلا

 يف ةليوط ةدم لمع

 يبرعلا يملعلا عمجملا

 ةنجلل اررقم ريتخا «قشمدب
 ىلعألا سلجملا يف رعشلا

 .قشمدب بدألل
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 ءرحلا رعشلل نيضراعملا

 ملقب ه1417/5/8 ظاكع )١(

 وبأ ميهاربإ باهولا دبع
 ع ه5 جم لهنملا ءناميلس

 نم ء(ه141 بجر)

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ

 ١/". رشع سماخلاو



 نم يرعشلا نزولا نأ ىريو

 ,دادجألا انل هفّلخ ام ريخ
 وه يظفللا بلاقلا نأو

 , ؟7ساسألا

 : هتافلؤم نم

 دنع ءانغلا خيرات نم -
 ةرازو :قشمد برعشلا

 .ها ١5مل ءةفاقثلا

 ليلخ /تايبارعألا

 كارتشالاب حرش) كب مدرم
 :قشمد - .(مدرم ناندع عم

 .مها6

 ىبلكلا ةلقرع ناويد - '

 (ريمنت نب ناسحإ)
 عمجم :  قشمد - .(قيقحت)

 .ها٠74 «ةيبرعلا ةغللا

 - .ىبنتملا ةصق

 «سالط راد :قشمد

 .صاآلو ها

 . ماشلا دالب. نم ءارعش -

 :سالط راد :قشمد -

 .ها 5

 )١( يبرعلا رعشلا ناويد ١/
  159جم بتكلا ملاع ١١

 ع ١ ص (ها١41١ بجر)

  64يف هتافو تدروو

 لوألا ردصملا ١117ه!
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 نايتف ناويد -

 دمحم وبأ :يروغاشلا

 عمجم :ىشمد - . (قيقحت 2 5

 .ماالك «ةيبرعلا ةغللا

 ودشو لباب جرب -
 يسلبانلا ينغلا دبع /لبالبلا
 راد :قشمد - .(قيقحت 9

 .هآ5 04 «ةفرعملا

  .ةيروس ءارعش
 باتكلا راد :توريب

 .ديدجلا

 - . يبرعلا مغنلا داور -

 « نمالط راد :قشمد

 .هآ5

 - .رمعلا ءارحص

 «ةفرعملا راد :قشمد

 .هآأ504

 .تاركذم :مايألا وهل -

 .مها17١51؟ ندنل

 بيقنلا نبا ناويد -

 «(يروبجلا هللا دبع

 ه6

 ليلخ /نينغملا ةرهمج

 كارتشالاب ق قيقحت) كب مدرم

 . (مدرم ناندع عم

 رامع دمحأ

 يف رورسلا بطلق -
 قيقرلا /رومخلا فاصوأ

 :قشمد .(قيقحت) ميدنلا

 «يبرعلا يملعلا عمجملا
 ه8

 يلهابلا رمحألا ناويد -

 .(فارشإو ةعجارم)

 رامع دمحأ

 (ماقخ# 19040 ها 40177

 «بيدألا هبيبطلا

 . يوغللا

 يف ؛ةّلْهَوانَم» ةيرقب دلو
 ءرصمب ةيفونملا ةظفاحم
 ميركلا نآرقلا ظفحو

 .هدوجو

 ةسارد ىف ًاقّوفت رهظأ

 هتقرف لوأ ناكف «بطلا

 لانو .ًائس اهبالط رغصأو

 فلتخم يف زئاوج ينامث

 ريتخا دقو .ةيبطلا عورفلا

 لصح ..هرتلجنإل ةثعب يف
 ةيلك ةلامز ةجرد ىلع اهيف

 ةنس يف ةيكلملا نيحارجلا

 يف هليبس ذختا مث

 راص ىتح ةلودلا فئاظو

 ةعماجب بطلا ةيلكل ًاديمع

 ةيوضعل ريتخحلادقو



 و سابع رمع دمحأ

 ةنس يف ةيبرعلا ةغللا عمجسم
 16١.

 سيئرل ًابئان بختناو

 2191/5 ةنس يف عمجملا

 ىتح بصنملا اذه يف لظو

 . هتافو

 :اهنم تافلؤم هلو

 ةأرملا ةحص ىف

 , 0ةبرعم ةيبط تاحلطصمو

 سابع رمع دمحأ
 (م1608-:::0)(ها لة

 . بيدأ

 فرع .ةيدوعسلا نم

 «تالحرلا بدأ يف هبتكب

 ةريسع يف ةلحر# لشم

 ةفنألا دالب يف ةلحرا»و

 اعبطي مل نيذللا «فونألاو

 . دعب

 م1560 865١1)(ه١٠15- 1١10

 . ةيعاد « يفحص ءملاع

 ةظفاحم ىرق ىدحإب دلو
 ملعتو «ءرصمب ةزيجلا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(
 64 ص

 ةلجم أشنأو .ةيملاعلا ةداهش

 نوكتل ..«ماصتعالا»

 ةيعمجلا) نع ربعملا ناسللا

 تسسأت ىتلا «ةيعرشلا

 ظفاحتو ةعيرشلا ىمحتل
 دقو .ةيوبنلا ةنسلا ىلع

 ذنم ةلجملا تهجتا

 عدبلا ةبراحم ىلإ اهرودص
 دسافملاو تاقارخلاو

 «ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 قيبطت ىلإ ةوعدلاب تمتهاو
 ..ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نيسمخو ةثالث لبق اهردصأ

 نوكتل هتافو نم ًاماع

 تلظ اهنكلو «ةيعوبسأ
 نم رثكأ ًاتقؤم ةيرهش ردصت
 . '”نرق فصن

 : هتافلؤم نم

 ءمايصلا كرات مكح
 :ةرهاقلا .موصت ففيكو

 راد :مامدلا ؛ماصتعالا راد
 بها ءحالصإلا

 .ص«5

 رداونو رابخألا بئارغ
 .راعشألاو فئاطللاو مكحلا

 /54 3781 ع نوملسملا (0)
 ثيعبلاءهه

 ص7 عالم جم يمالسإلا
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 «نآرقلا ةبتكم :ةرهاقلا -

 . صلال ه1

 يف رسيملا هقفلا

  .تالماعملاو تادابعلا

 ءماصتعالا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص 1444 ه4

 دقو .ءاثالثلا ثيدح

 ٠ مضيو «تاعبط ةدع عبط
 اهيقلي ناك ىتلا ثيداحألا

 يف انبلا نسح ديهشلا
 ؛ةيعوبسألا ءاثالثلا تايسمأ
 .روشاع دمحأ اهعمجب ماق

 «نآرقلا ةبتكم :ةرهاقلا -

 .صد١٠ هه 6

 : هللا باتك ىف تارظن -

 ثيداحأ تارضاحم صن

 اهلجس) انبلا نسح ,/ءاثالثلا

 دمحأ رشنلل اهدعأو

 راد :ةرهاقلا  .(روشاع

 .ما14 ءماصتعالا

 :ةرهاقلا  تاقرفتم

 هال ءماصتعالا ةعبطم

 . ءازجأ ةدع

 قوقحو نيدلاولا رب
 :ةرهاقلا - ماحرألاو ءانبألا

 ها ءماصتعالا راد

 : . ةمالسوب راد



 يملح دمحم يردق دمحأ 5١ يوالبق دمحأ

 ةالصلا كرات مكح -

 ل :.6ظط د .يلصت فيكو

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 .ما"وؤك

 راد :ةرهاقلا 5. ط

 مهلا .ماصتعالا

  .رّسيملا ءاعدلا
 .نآرقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 :سنوت :ىرخأ ةعبط
 . ةمالسوب راد

 .ةرمعلاو جحلا ةلاسر -

 . ماصتعالا راد : ةرهاقلا

 :سنوت  .ىرخأ ةعبط
 .ةمالسوب راد

 نسح /عمتجملاو سفنلا
 رشنلل اهدعأو اهلجس) انبلا

 :سئنوت - .(روشاع دمحأ

 .ةمالسوب راد

 /ةريسلا يف تارظن - |

 اهدعأو اهلجس) انبلا نسح

 :أ  .(روشاع دمحأ رشنلل
 . ةمالسوب راد : سنوت

 ىرالبق دمحأ

 اوك 1و0 (ه11404165)

 ىلإ رجاه .افيح يف دلو

 مث 2195/8 ةبكن رثإ قشمد

 يبدألا لاجملا يف قلطنا

 مالعأ نم حبصأف ينفلاو
 .ةيروس يف نفلا

 يتلا تايحرسملا بتك

 بعشلا مومه نع ثدحتت
 بولسألا ًادمتعم «هلامآو
 «ةيماعلاو ىحصفلاب يبعشلا
 نويزفلتلاو ةعاذإلل

 ليثمت يف كراشو ءامنيسلاو
 ناكو .اهنمم ةريثك راودأ

 نينانفلا ةباقن يف ًاوضع
 . ةيروسلا

 يتلا ةينفلا هلامعأ نم

 :نويزفلتلل اهبتك

 .قبنزو نيقرع -

 . .مايألا فيرخ ومير -

 .بالود لسلسم -

 . شاطعلا -

 ًاددع حرسملل بتكو
 :اهنم «لامعألا نم ًاريبك

 الو لابلاع ال
 .رطاخلاع

 .ضوعتتب ام ةليل -

 اي ماشلا يكاوف لوأ -
 . موتناف

 .٠ نيعياضلا بيدارس -

 ش . شقن الو هرط

 ,©0قرو ىلع ربح

 (ماقك1 1910 ه١1411-16:)

 طابضلا دحأ ءراثآ ملاع

 .رارحألا

 ءانثأ نابايلا هيلع تفرص
 اهيلإ بهذ امدنع هضرم

 ىف ةيرصملا راثآلل ًاذاتسأ
 نأ دعب «اديساو# ةعماج

 .ةبعص فورظ هيلع تبلاكت

 ةئيهل ًاقباس ًاسيئر ناكو
 . ةيرصملا راثآلا

 ' ًاطباض ةيلمعلا هتايح أدب
 هنكل .,يركسعلا كلسلا يف

 ةيداليملا تانيتسلا علطم عم

 ةسرامم ىلإ هجتي أدب
 كلذ جوتو «يفاقثلا طاشنلا

 ةجرد ىلع لوصحلاب.

 ةيرصملا راثآلا يف هاروتكدلا
 لالخ عاطتساو ..ةميدقلا

 قيقحت راثآلا ةئيهل هتسائر

 نم .ةمهم تازاجنإ ةدع

 نرقلا نم نيطسلف مالعأ )١(
 رشع سماخلا ىتح لوألا ٠

 ةققللؤئ



 يودب دمحم دمحأ 5 يملح دمحم يردق دمحأ

 ريثكلاو ةعلقلا ميمرت اهنيب
 ةيمالسإلا راثالا نم

 ةيبرعلاو ةيطبقلاو ةينوعرفلاو
 .رايهنالل ةضرعم تناك يتلا

 يف ةيرصملا راثآلا سّردو

 .نابايلاب «اديساو» ةعماج

 :اهنم «ةديدع

 نوفظوملاو طابضلا

 ةلودلا ىف نويركسعلا
 - .ةميدقلا رصم ىف ةثيدحلا
 ه407١ ءرجملا «تسيادوب

 . (ةيزيلجنإلاب)

 يف ةيركسعلا ةسسؤملا -

 .ها85٠54 «ةرهاقلا

 نيب يموقلا انثارت -

 د .ةياجتسالاو ىدحتلا

 .ه1404 «ةرهاقلا

 ةيملع ةلاقم )١7( هلو

 تايلوحلا يف ةروشنم

 ةيملاعلاةيملعلا
 .؟9ةروصملا

 ا عافسويلا زور )١(

 ع لصيفلا هه 8/١١

 ىسلوألا ئدامج) 17

 0117 ضص( لهل

 تايصخشلل ةيموقلا ةعوسوملا

 6١. ص ةزرابلا ةيرصملا

 يودب دمحم دمحأ

 ماكل 1660(

 «يراثآلا «خّرؤملا

 . يوغللا

 «جرج وبأ» ةيرق يف دلو
 .رصم يف اينملا ةظفاحمب
 ايناملأ ىلإ ةثعب يف رفاس
 ىلع لوصحلل 1971 ةنس
 راثآلا يف هاروتكدلا

 رصم ىلإ داعو .ةيرصملا
 ةغللا هقف سيردت ىلوتيل

 خيراتلاو ةنايدلاو ةيرصملا
 بادالا ةيلك يف ينوعرفلا

 لوألا داؤف ةعماجب

 ةئنس بدتناو «(ةرهاقلا)

 ىلإ ةفاضإلاب ؛«

 لامعأ ىلع ًافرشم ؛هلمع
 يتقطنم يف راثآلا ةحلصم

 . ةنيهر تيمو ةراقس

 نيع ةعماجل ًاريدم نيعو
 هنوك ىلإ ةفاضإلاب سمش
 «راثآلا ليجست زكرمل ًاريدم

 ريخألا بصنملل غّرفت ثيح
 .م15 ةنس ذنم

 ةدع ىف ًاوضع ناكو

 رصم لخاد :ةيملع ثتائيه
 ًاوضع هنوك .اهنم ءاهجراخو

 .ةيبرعلا ةغللا عمجم يف

 ترشن يتلا هتافلؤم نم

 : ةيناملألا ةغللاب

 .«مونخ» دوهعملا

 ةيناثلا ةمصاعلا فنم

 . ةثيدحلا

 ترشن يتلا هتافلؤم نمو

 : ةيبرعلا ةغللاب

 . سمشلا بكوم يف -

 يف ريغصلا مجعملا

 ةيرصملا ةغللا تادرفم

 مجعملا اذه ردص .ةميدقلا

 ةيرصملا :تاغل عبرأ يف

 «ةيطبقلاو ءةميدقلا

 كلذو .ةيناملألاو «ةيبرعلاو

 سيك نمره عم كارتشالاب
 ةيرصنملا تاساردلا ذاتسأ

 .؟نجنتوج» ةعماجب ةميدقلا

 لينلا يداو ةدحو

 .(كارتشالاب)

 نع هثيداحأ) «تدوره»

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا (؟)
 ثارتلا #2 د ”“ ص

 .157/ ص يعمجملا
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 (ما56- 1١5115702 (ه1211-1

 ىمالسإلا بتاكلا

 ءرسفملا ءهيقفلا «ريبكلا

 . ثحابلا

 .ةمركملا ةكمب دلو

 يملعلا دهعملا نم جرخت
 ةئس ةكمب يدوعسلا

 ًاذاتسأ ريتخاو .ه 4
 ةنس ةيمالسإلا ةفاقثلل

 دبع كلملا ةعماجب ه4

 مأ ةعماجب مث ءزيزعلا
 اهب ًاسردم لظو .ىرقلا
 ميركلا نآرقلا ريسفت ةدامل

 ىتح ةيمالسإلا ةفاقثلاو
 ةقيمع ةفاقث اذ ناكو .هتافو

 ديس بتكب ًافوغش «ةيلاعو
 الو .ءانبلا نسحو .بطق

 ةيملعلا هتايح ةيادب يف اميس
 عمتجا امدنعؤ» .ةيفاقثلاو

 يف انبلا نسح ديهشلاب

 . 0امامل الإ هكرتي

 ةلسلس ىلع فرشأ

 اهردصت يتلا «قحلا ةوعد»

 يلع ةمولعملا هذه دافأ )١(

 «ا١ا/لا/ ص «رونو تاملظ»

 ظل

 اهءانثأ تزواجت ىتلا «هتافو
 فرشأ امك .باتك ةئاملا

 نماضتلا ةلجم ىلع

 جحلا ةرازول يمالسإلا

 هتلاقتسا مدقو .فاقوألاو

 .هتافو نم ةنس لبق

 ةيركفلاهتاطاشن

 يف ةفورعم ةيفاحصلاو
 ةيلحملا مالعإلا ةزهجأ

 تاكراشم هلو .ةيجراخلاو

 تارمتؤملا يف ةددعتم

 لخاد ةيمالسإلا تاودنلاو

 .اهجراخو ةيدوعسلا

 يهقفلا عمجملا هراتخا

 ةمظنمل عباتلا يمالسإلا

 ةنس ذنم عمجملا يف ًاريبخ

 هاا

 ملاعلا ةطباز لكم

 يف اهسيسأت ذئم يمالسإلا
 تارمتؤملا نم ديدع
 تاودئلاو  تارودلاو

 ' ايسآو ايقيرفإ يف ةيمالسإلا
 هباتك .اكيرمأو ابوروأو

 «مالسإلا ىلع تايرتفم»

 يريدم نم ريثكلا بلاط
 ءارقسلاو تاعماجلا

 ىلإ هتمجرت نييدوعسلا
 -  .ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا

 نع باتك ردص دقو

 دمحألا :ناونعب هتايح

 ةوعدلا لجر :لامج

 ليمج دمحم ريهز /ركفلاو

 :ةمركملا ةكم  .ىبتك
 ءها86١4© .ءفلؤملا
 .ص*“5

 :ناونعب ٍناَث باتكو
 دمحأ :يكملا بيدألا

 يلع دمحم /لامج دمحم

 :ةدج] .يرفجلا نسح

 ء[رشنتلاو ١416اهه 1١56

 ص .٠

 دمحأ :ناوئعب رخآو

 «ةيعادلا :لامج دمحم

 ةدع:/بئيدألا ءرسفمتللا

 :ةمركملا ةكم  باتك

 «يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 ءةفاقثلاو مالعإلا عاطق

 ل .ص 778 ه1

 .'1544(0 ؛؟قحلا ةؤعد)

 هميركتب صاخ ددع ردصو (؟)

 «ثارتلا نم ناولأ قحلم» نم

 ءةنيدملا ةديرجل عباتلا

 /؟/5* خيراتب رداصلا

 .(15 س 19 غل ه1

 يف هب صاخ فلمو

 ىعوبسأ قحلم :«ءاعبرألا»

 ءةئيدملا ةديرج نع ردصي

 -.ها4١/1419/15 خيرات
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 :نانمح مصاع بتكو -

 دقفو ..لامج دمحأ»

 ةلجم يف «ءاملعلا

 5"4  1١/ ع «نوملسملا»
 ها

 يباجنب روفغلا دبع هنع بتكو
 وهاث4 ع ؟ثارتلا قحلم» يف

 ةسارحدو .ه١15115/1/1١-

 رعشلا ناويد نم :ناونعب
 دمحأ :يدوعسلا يبرعلا

 دمحم /ًارعاش لامج دمحم

 سرحلا  .لاعلا دبع بطق
 نابعش) 18 ع 6١س ينطولا
 ةريصق ةمجرت هلو .(ه 15

 نيفلؤملاو باتكلا مجعم يف
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 )1١8(6 مقر ٠" ص الط

 ةيمالسإ بتتك لافغإ اهيفو
 عبط ءهل ةروهشمو ةمهم
 .تاعبط ةدع اهضعب

 :باتك يف ةبيط ةمجرت هلو
 ١/ مهتفرع نوركفمو ءاملع

 باتك يف ىرخأو ء٠؟
 0/١ ص .«نويدوعس ءابدأ»

 1كإ/ ع عمتجملاو. 44

 ةعم ءاقل رخآ رشنؤ .47” ص

 ع «نوملسملا» ةلجم يف

 .هآ11/1/14

 /# ةينينثالا يف ةمجرت هلو
 مجعمو لحل ل5ه

 ص ةيبرعلا ةريزجلا يخرؤم
 ءابدألا ةعوسومو ء١770

 «ا16ا//١ نييدوعسلا باتكلاو

 نرقلا يف زاجتلا مالعأو

 - سماخلاو رشع عبارلا

 : هراثآ نم

 ردص (؟) ءابدأو بدأ

 باتكلا نم يناثلا ءزجلا

 فصن يف ةفاحصلا :ناونعب

 .دومع

 ةكم . حافكو .رامعتسا -

 «ةفاقثلا ةبتكم :ةمركملا

 ردص) صااال ه5

 باتكلا نم ىناثلا ءزجلا

 ةيبرع ةسايس وحن :ناونعب
 .(ةحيرص

 ةكم - ًالوأ مالسإلا -
 «ةفاقثلا راد :ةمركملا
0 0 5 

 يف ىلوألا ةرضاحملا)

 ةيريدمل يفاقثلا مسوملا
 .(ةمركملا ةكم يف ميلعتلا

 مالعألا ءاملعلا مالعإ -

 دبع /مارحلا دجسملا ءانيب

 قيلعت) يبطقلا ميركلا

 زيزعلا دبع عم كارتشالاب
 هللا دسعو يبعافرلا

 .راد :ضايرلا - .(يروبجلا

 ءها#40 ء.يعافرلا

 24٠ ١1ا//4 يرجهلا رشع: -
 رشع عبارلا نرقلا مالعأ نمو

 و ءاا/ل/١ رشع سماخلاو
 1815 ع يمالسإلا ملاعلا
 .(ه1415/1/16)

 ؛ةكم خيراوت) ص١٠

0 

 راد :نضايرلا  .؟ط
 . . .ها1١85/ ,.ىعافرلا

 ' :يمالسإلا داصتقالا -

 .؟ط - .تابيقعتو تاسارد

 ةكم  ةحقنمو ةديزم

 ةيراجتلا ةفرغلا :ةمركملا

 ءها8٠45 .ةيعاتنصلا

 .صا[865

  ةدحاولا ةمألا

 ةفاقثلا ةيعمج :ضايرلا

 .ها١5501١ «نونفلاو

 بابشلاب مكيصوأ -

 :ةمركملا ةكم  .ًاريخ

 «يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 ها

 .(48 ؛قحلا ةوعد)

 مل يمالسإلا انخيرات -
 :ةمركملا ةكم  .دعب أرقُي

 8 .ص 755

 ءةفاقثلا راد عباطم

 . صال" ماكلك

 رطاخممو رضاحلا رهاوظ

 :فئاطلا  .لبقتسملا
 هان :ىبدألا يدانلا
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 ةكم  هبلاطمو هبتارم
 ملاعلا ةطبار :ةمركملا

 .ها١40 ء.ءيمالسأإلا

 ؛قحلا ةوعد)  .نضصم١

1 . 

 قيرط ىلع تاوطخ -

 :ةمركملا ةكم  .ةوعدلا

 لا صلاها
 .(87 ؛قحلا ةوعد)

 قيرط ىلع تاوطخ

 :ةمركملا ةكم  .ةوعدلا

 .صا٠ ءها55ا#

 ٠"١(. ؛قحلا ةوعد)

 :ةرهاقلا  ..ةلودو نيد -

 ةمدقملا «يبرعلا باتكلا راد

 - .صاالع٠ (ءفهاالالا

 .(؟ ؛نآرقلا ةدئام ىلع)

 راد :ةلج د .؟عط

 هاك «قورشلا

 ...ضالثثال

 ةكم - ريراوقلاب ًاقفر -
 «ةدحولا يدان :ةمركملا

 ا .ضأامل ها

 ىتلا ةثلاثلا ةرضاحملا)

 يفاقثلا مسوملا يف تيقلأ
 ةئس ةدحولا يدانل

 .( ه5

 ةكم .ىل لاق دعس -

 ءةفاقثلا راد :ةمركملا
 .صأولم ها

 تاسارد :بابشل ثلا

 عباطم :ةدج .تاءاقلو

 .ها؟99 «ةضورلا

 «يعافرلا راد :ضايرلا
 يها5# د

 ١"(.. ؛ةريغصلا ةبتكملا)

 - .ضصالا

 فصن يف ةفاحصلا

 :ةمركملا ةكم - .دومع

 ءةفاقثلا راد عباطم

 ردض) .صال#9 22ه

 هعوضوم يف باتك فلؤملل
 «ءايدأو بدأ» :ناونعب

 «لوألا ءزجلا لوألا ربتعاو

 .(يناثلا ءزجلا اذهو

 :ةرهاقلا .عئالطلا -

 «يبرعلا باتكلا راد

 هردصأ) ص١١١ ه5

 يبدألا يفاقثلا ةكم يدان

 .(رعشلا اهيأ ًاعادو :ناونعب

 نيب نيمأتلا دوقع

 ةكم  .دييأتلاو ضارتعالا

 يفاقثلا ةكم يدان :ةمركملا
 ها «ىبدألا

 .صال

 يف ةلودلاةركف-

 :ضايرلا .مالسإلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا
 هاود5ك «نونفلاو ةفاقثلل

 ةبتكملا .صالك

 ةكم - ةوبنلا ةسردم يف -

 .ىبدألا يدانلا :ةمركملا

 .ص*“6 هاك

 باتك :ميركلا نآرقلا -

 ةكم  .هتايآ تمكحأ

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا
 - 1١407 :يىمالسإلا
 ةوعد) - .جمك ه4

 ىلا“ نت“"ثاآ نك" قحلا

05 

 يف يرزمرلا صصقلا

 ء"ط  .ميركلا نآرقلا

 :ةلذج  ةعسومو ةديزم

 «زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 .ضا96 ض4

 يف ةرصاعم اياضق
 - .يمالسإلا ركفلا ةمكحم

 راد :ةرهاقلا .”«ط

 ها «.ةوحصلا

 .صا604

 ةلثمأ :ءاسنلا مئارك

 ةمومألا داجمأ نم عئاور

 عيزوت :ضايرلا -.. .ةّربلا

 ؛ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم

 «قورشلا راد عيزوت :ةدج
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 .صااا/ ها:

 :ةمركملا ةكم  .؟ط

 .ها"ةا/ «ةفاقثلا ةبتكم

 راد :ضايرلا ل .#ئط

 ءها108 ء.يعافرلا
 ةيتكملا)ل .صا5
 ١١(. ؛ةريغصلا

 راد :ضايرلا د .ةط

 ...ها9١14 ,ىعافرلا

 :مهل عفانم اودهشيل -

 ةيادهلا رون نم ةضمو

 ةبعكلا ةاكشم نم قثبنملا

 جحلا ةرازو :ةمركملا ةكم 1

 ها“ “95  «فقائقوألاو

 .صاعا/

 ةكم .- .تايآلا ءارو ام

 «ةفاقثلا ةبتكم :ةمركملا

 ةدئام ىلع)  .هااللا

 . (نآرقلا

 .ضرألا يف هللا ةبدأم -
 ميصقلا يدان :ةديرب

 ها «ىبدألا

 .ص(أ 41

 راد :توريب - يطا

 بفمهاكدم .مولعلا ءايحإ

 .صو

  .؟زاجحل | يف اذام

 5ك

 ءايحإ راد ةعبطم :ةرهاقلا

 .ه154 «ةيبرعلا بتكلا

 - .ةحقنمو ةديزم .ء؟ط

 «ةفاقثلا راد :ةمركملا ةكم

 .صم٠ ها

 - ةيبرعلا ةسايسلا ةاسأم -

 مارهألا عباطم :ةرهاقلا

 ءها١٠85” 2ء.ةيراجتلا

 .ص*لث؟

 ةكم .لثمو ءىدابم -

 «ةفاقثلا ةبتكم :ةمركملا
 ةذئام ىلع)  .ه١0
 . (نآرقلا

 امك يبرعلا انعمتجم

 ةكم  .نوكي نأ يغبني

 ,«ةفاقثلا راد :ةمركملا
 ه5

 ةفاقثلا ىف تارضاحم -
 :ةمركملا ةكم  ةيمالسإلا
 ءها#“١9 (ةفاقثلا ةبتكم

 .سص 15

 ةعماج :ةدج  .هط

 ءزيزعلا دبع كلملا

 .صالا8 ها

 (؟) نوجش

 يف ءاملعلا ةيلوؤسم -

 :ةمركملا ةكم  مالسإلا

 «ةفاقشثلا رادةبتكنم
 .ضصالا ه5

 نيرسفملا عم
 ءارآل دقنو ةسارد : باّتنكلاو

 عباطم :ةرهاقلا . بهاذمو

 «يبرعلا باتكلا راد

 ةدئام ىلع)  .هل0
 . (نآرقلا

 راد .:توريسب - .ثط

 بها ءهركفلا

 . ص 8

 ىلع تايرتفم

 راد :توريب .مالسإلا

 بها ءهركفلا

 . ص٠[*4

 ةسسؤم :ةرهاقلا  ."ط
 مه 6 «بعشلا راد

 .ص*0

 - .يدمحت كناكم

 يراجتلا بتكملا ٠ توريب

 .ه785١ ءرشنلاو ةعابطلل

 «سلطأ ةعبطم : ةرهاقلا

 .صا'هم هالكؤ5

 عباطم :ةدج _ ."ط

 2«لمهاا"ةا «ةضورلا

 .صالثه

 ةماهت :ةدج  .؛ط

 5٠١اهء ءهرشنلل
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 ىبرعلا باتكلا) - . ص1

  .بابشلا لجأ نم

 ةبتكم عيزوت :ضايرلا
 ها 96 ,ةئيدحلا ضايرلا
 .ص1ةأا

 راد :ضايرلا  .#ط
 ءضها08٠4 ء.يعافرلا
 ةبتكملا) - .صمك

 ١8(. ؛ةريغصلا

 نيطسلف ىلإ ريمشك نم -
 ةيبيلصلا ةينويهصلا رطخو
 ةكمد .مالسإلا ىلع

 «ميلعتلا ةيريدم :ةمركملا

 - . صالا# بمهام

 يف فلؤملا اهاقلأ ةرضاحم)

 ةيريدمل يفاقثلا مسوملا

 ماع ةمركملا ةكمب .ميلعتلا

 مخم*اه(. 

 .ملسملا مكاحلا ةمهم

 راد عباطم :ةمركملا ةكم -

 .ص#أ» «ءهاا"8  «ةفاقثلا

  .ةيمالسإ ةيبرت وحن -
 ءرشنلل ةماهت :ةدج

 دا .ضصا٠“٠ هاك ٠٠

 ؛يدوعسلا ىبرعلا باتكلا)

0 

  ةجحقملمو ةديزم .“ثط

 .مولعلا ءايحإ راد :توري

034 

 .صا7ل4 ءهاودال/

 :ةمركملا ةكه  .ةحيرص
 وهو) ه١/7١ «ةفاقثلا راد

 :باتك نم يناثلا ءزجلا

 ْ .(حافكو رامعتسا

 - .اياضفق قو ءاسن

 .«يعافرلا راد :ضايرلا

 قافآ) .صصاالال هه

 ١(. ؛ةيمالسإ

 3 .مهؤاسنو انؤاسن

 ءفيقث راد :فئاطلا

 .ص 44 مهل

 ةعماج :ايناطيرب  ."ط

 .ها84٠5 ىربندأ

 راد :ضايرلا  .ةط

 .صالا ءها5٠55ا/ «(فيقث

 - .ةحقتمو ةديزه.- .هط

 «فيقك راد :ضايرلا

 .صا”ل6 هاك #

  .رعشلا اهيأ ًاعادو
 يدان :ةمركملا ةكم  .؟0ط

 هاا «ىفاقثل ا|ةكم

 :ناونعب هرودص قبس)

 .(عئالطلا.

 :توريب - .كنولأسي -

 «يبرعلا باتكلا راد

 . ض9 اه

 يفوحلا دمحم دمحأ

 . (نوملسملا

 يفوحلا دمحم دمحأ
 ماكل“ 1610 ها 1114

 «يعوسوملا «ثحابلا

 . يوغللا

 ةظفاحم ىرق ىدحإب دلو

 يف روهنمد برقب ةريحبلا
 ىلع لصح ءهرصم

 21987 ةنس ىف هاروتكدلا
 ًاسيئرو ًاذاتسأف ًاسردم نيعو

 .ةيبدألا تاساردلا مسقل

 تارمتؤم ةدع ىف كراش

 «ةيمالسإو ةيركفو ةيبدأ
 ةنجل يف ارضع ناكو

 ةنجلو «مالسإلاب فيرعتلا
 ىلعألا سلجملاب ءاربخلا

 ًاوضعو .ةيمالسإلا نوؤشلل
 ةعماجل ةيسيسأتلا ةنجللاب
 ةيبرعلا بوعشلا
 عمجمب ًاوضعو «ةيمالسإلاو
 .ةيبرعلا ةغللا

 :ىه «تافلؤملا

 . يلهاجلا رعشلا

 رصعلا يف لزغلا
 . ىلهاجلا
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 نيب ةيفاقث تارايت -

 . سرفلاو برعلا

 يف ةسايسلا بدأ

 .٠ يومألا رصعلا

 رعشلا يف ةأرملا -

 . يلهاجلا

 يف ةعيبطلا يناغأ

 .يلهاجلا رعشلا

 .يلع مامإلا ةغالب -

 يف ةيسايسلا ةباطخلا

 . يومألا رصعلا

 ىبرعلا بدألا ةرئاد

 :اهيف هلو «ثيدحلا

 . يقوش

 يف ةيبرعلا ةيموقلا

 . ظحاجلا

 .مالسإلا ةحامس -

 . مالسإلا ةيار تحت د

 ميركلا نآرقلا عم

 .(نآزج)

 .لاطبألاو ةلوطبلا

 بدألا ىف ةهاكفلا

 . يبرعلا

 .نودلخ نبا عم -

 . ملقلا داصح

 (نآزج) يقوش ناويد -

 .حرشو قيقحت

 ديدعلا بناج ىلإ اذه

 اهب رخزت يتلا تالاقملا نم

 . 0ةيبرعلا تايرودلا

 (ماقخ1 1900 (ه1404 1805

 . يفحص «بتاك « بيدأ

 لوأ .ةمركملا ةكمب دلو

 حرسم لمع ىلإ اعد نم

 ىقلأ .ةكم يف يمالسإ

 .تارضاحملا نم ريثكلا

 لفاحملا ضعب يف وضع
 ءابدألا رمتؤم لثم ةيجراخلا

 .هريغو تيوكلاب برعلا
 يدان وضع لخادلا يفو

 .هريغو يبدألا ةكم

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(
 لال ك5 ص

 «شيرق» ةفيحص سسأ

 نم ةرتف اهريرحت سأرو

 اهتاحفص ىلعو «نمزلا

 لصحو . ”ةيعامتجالا

 ةلودلا ةزئاج ىلع

 . ةيرريدقتلا

 : هراثآ نم

 ليجلا ةصق :لماز وبأ -

 راد :ةرهاقلا  .ىضاملا

 ءهااال4 «ةعابطلل رصم
 :باتك هسفن وه) صا”*85ك

 ٠ (يمايأ .

 يف ةيبعشلا لاثمألا

 :ةدج  .زاجحلا ندم

 ضها٠5ا١ ءرشنلل ةماهت

 يبرعلا باتكلا) .  ص ٠
 5١(. ؛يدوعسلا

  .ةيوطم قاروأ

 اوف ع4 جم بتكلا ملاع قفز

 عام جم ء(اها4054١ مرحم)

 باتك يف ةمجرت هلو .'

 - ١١ ص «نويدوعس ءايدأل

 797/9” ةينينثالاو ء,”4

 ءايدألا ةعوسومو ا

 ٠" /؟ نييدوعسلا باتكلاو

 (ةنيدملا قحلم) ءاعبرألاو

 س برعلا هه

 ناعيبرلا) 44 عم

 .( ه5
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 .ىبدألا يدانلا :فئاطلا

 .ص1و هأآك

 ةكم  .ىمايأ -

 «شيرق عباطم :ةمركملا

 .صالالا 5 رخل ل

 ءرشنلل ةماهت :ةدج

 .صا؟ 2115 ءه؟
 ىبرعلا باتكلا -
 هسفن وه) (/8 ؛يدوعسلا

 . (لماز وبأ :تاتك

 تاسارد :ةكم خيرات -

 ملعلاو ةسايسلا يف

 ةكم  .نارمعلاو عامتجالاو

 ؛ةفاقثلا ةبتكم :ةمركملا

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 / .هاا"الا# «يبرعلا

 :ةمركملا ةكم  ."ط

 ء«ءشيرق راد عباطم

 .ه6

 :ةمركملا ةكم  .؟ط

 ,ها7949 ؛يبدألا يدانلا
 00 ص

 :ةمركملا ةكم  ."ط

 ءها54054١ «يبدألا يدانلا
 1 . صا
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 .صال6 (2تدءد

 ةماهت :ةدج  .؟ط

| ] 3 8 « 

 ىبرعلا باتكلا) .صاقلا#

 .(14 ؛يدوعسلا

 د انوعد

 مهاا"ه4 -(ء.ءةعابطلل

 ١دكآهء

 .صا/١6

 يدانلا :فئاطلا  .؟ط
 ها ؛يبدألا

 .صالأل4ه

 :ضايرلا  .تايعابس -

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا

 ءها7٠5 «نونفلاو ةفاقثلل

 ةبتكملا) .ص*ل67
 .(5 ؟ةيدوعسلا

 ها٠5ا" «(ةماهت :ةدج

 ىبرعلا باتكلا) - . صا 071

 ١ .(1/“ ؛يدوعسلا

 - .ةيبرعلا ةءارقلا ملس -
 ةرازو :ةيدوعسلا ."ط

 .هااا/  «فراعملا

 - .قياوسلا ةفيحص

 . «ةعابطلل رصم راد :ةرهاقلا
 . صال" هامل د

 :ةمركملا ةكم - .ةركف -
  «.ةيبرعلا رشنلا ةنجل

 يعابسلا دمحم : دمحأ

 .ضا/٠6 5 رخل

 راد :ضايرلا  .؟ط

 بشاآأ 84 ءيفاصلا

 ةصقلا ةلسلس) .صال٠

 .( ؛ ةياورلاو

 لبجلا يودب :ةيناثلا ةعبطلا
 . (فئاطلا نايدو نيب هئاتلا

 5 .نجلا ةفسلف

 راد ةعبطم :ةرهاقلا

 ءهها958 ءفيلأتلا

 .صاالا

 ةكم .تلقو لاق

 ٠ شيرق عباطم :ةمركملا

 .صا*86 ما184

 «ةماهت :ةدج  .؟ط

 .ججم ١ يف ج؟ بهاد

 "فو ؛يدوعسلا

 :جاجحو نوفوطم

 :ةمركملا ةكم - .ةياور |

 .ةفاقثل اةبتكم عيزوت

 ١١5 ءهاالالا* ةمدقملا

 . ص

 - .نونجم تايموي -

 سيفمم راد :ةرهاقلا

 هاا .ةعابطلل
 .صا1



 ا يبلدإلا ديعس دمحم نب دمحأ

 بدألا عئاور ضعب ةمجرت | ديعس دمحم نب دمحأ

 يبلدإلا

 اكمل 07 (هل 40000

 مولعلاب متهم ءلضاف

 1 . ةيعرشلا

 بلح ءاملع نم هدلاو

 طاطخلا هنباو .«نيروهشملا

 :تافلؤملا نم هل

 ديوجت يف نايبلا ةدبز -

 .(عوبطم) نآرقلا

 ويم ت يف ث 8

 1 . '”(طوطخم)

 ةيطع دمحم دمحأ

 (ماق6 1500 ه1 414164

 دقان «ىئاور ءبتاك

 . يبدأ

 ىقلتو .ةرهاقلا يف دلو

 «ةرهاقلا ىف ةلودلا سلجم

 .ةفاحصلا يف لمع امك

 ةيسايسلا هتاباتك أدب
 ىلإ لوحت مث ءةرشابم

 روتكدلا ةمجرتلا هذهب يندوز )0غ(

 .ىناردبلا ناعشب رصانلا دبع

 ةصقلا بتك دكو ءيملاعلا

 «ةليوطلاو ةريصقلا اهيعونب ١

 يبدألا دقنلا بتك مث

 ,  هيلع ٌدقتساو

 : هتافلؤم نم

 هرصع :يوادعملا رونأ -

 - .هتاسأم رارسأو يبدألا

 .خيرملا راد :ضايرلا“
 . ص*84 ىماؤدم

 يف يروشلا لطبل ا

  .ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلا

 .ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .ص'٠_م'04 مام

 - .ثيدحلا ىبرعلا بدألا

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ضصال5 ءه)

 رزج نم تاملك-

 بدأ ىف ةسارد :ولؤللا

  .ثيدحلا نيرحبلا
 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 ءها408١ .باتكلل ةماعلا .

 .ضص0

 :ةرهاقلا - .رحبلا بدأ

 ءمها١18١ هفراعملا راد

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ (؟9)

 6:86 م8١ ص

 ةيطع دمحم دمحأ

 تاساردلا ةبتكم) . ص5
 ؛ةيبدألا 48١(.

  .ةكرعملا بدأ

 «ليجلا راد :توريب

 ه5

 . ةيسايسلا ةياورلا -

 ريذن وأ ةرهاقلا قيرح 535

 ال9511 .ةرهاقلا  'ةفضاعلا

 .19455 «ءةرهاقلا  هبدأو

 . ةعاجشلاو فوخلا

 كارتشالاب) ةيدقن تاسارد

 ءةرهاقلا (نيرخآ عم

 1-1لاو١.

 يبيللا بدألا يف

 «برغلا سلبارط .ثيدحلا

11 . 

 يف ةروشلاو مازتلالا

 .ثيدحلا يبرعلا بدألا

 1١91/4. «توريب

 اللا ميكحلا قيفوت -

 ١1589 .ةرهاقلا . ىمتنم

 .ةرهاقلا . ربوتكأ بدأ

 11848٠

 ىلع ةديدج ءاوضأ

 «ةرهاقلا .ةيبرعلا ةفاقثلا
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 يجوهقلا دمحم دمحأ

 ميسكم /نيحالفلا عم.

 - .(ةمجرت) يكروغ

 .م981١/ «ةرهاقلا

 - .جونزلا نع عافد -

 .م156 « ةرهاقلا

 يجوهتقلا دمحم دمحأ

 ْ (ماقخد 1١9180 ها 45 10

 .ظعاو «بيطخ «ملاع

 ءرقدلا يلع خيشلا دنع

 عماجب هتاقلح يف ماقأو

 يف هبالط_ كراشو « نيئس

 قطانملا يف ملعلا رشن
 . ةديعبلا

 فرعتو قارعلا ىلإ رفاس
 «نيروهشملا اهئاملع ىلع

 كراش ثيح ندرألا ىلإ مث

 ىلإو ءاهيف ةسردم سيسأتب

 ه6 ماع نيطسلف

 ءاضق يف الوجتم اظعاو :

 ليبق اهرداغو ءافيحو دفض

 .يدوهيلا لالتحالا

 يف ءاتفإلا بصتنم مّلستو

 ءهها985ةنس رهشأ

 . قشمد يف رقتساو

 الا

 ةنيدم ىلإ رفاسي ناك
 رهش يف ةنس لك ةدج
 يف هسورد يقليبو ءناضمر

 يدؤيو ءاهدجاسم رهشأ

 لظو .ةرمعلا كسانم

 ًاوحن ةّئسلا هذه ىلع ًابظاوم
 .ًاماع نيثالث نم

 ىلع در هيف .بتك اممو
 ؛. .قحلا ةلاسر# هتلاسر

 يف قحلا ةلاسر» :ناونعب
 يرداقلا نسح /«نازيملا

 «قشمد  .يدادغبلا

 ..صقك مهالألف

 اهنم ؛ةيملع ًاراثآ كرتو

 :ةيلاتلا بتكلاو لئاسرلا

 يده نم قحلا ةلاسر -

 :| ةلاشر .ِةيو“ قلخلا ديس

 «(تادابعلا هقف) قحلا

 يف راونألاو قحلا ةلاسر
 ةلاس ر ء«راكذألاو ةيعدألا

 دبعلا نيب ةلض ةالصلا

 ءافش مايصلا ةلاسر «هالومو

 «ةاكزلا ماكحأ «ماقسألا نم"

 نم نيدفاولل جحلا ماكحأ

 تالاسرلا ىمسأ ءجف لك
 «تالماعملا ماكحأ يف

 ةركذت ةرجهلاو ةريسلا

 نيأزجلا ريسفت «ةربعو

 ظفاحلا دمحم دمحأ

 . ””ةيوبن بطخ ناويد

 دمحم نب دومحم دمحأ

 لطظفاحلا

 (ماك65- 19070 (ه145-100)

 نايعأ نم .رعاش «ملاع

 . ةيناتيروملا

 ناخيشلا : لماكلا همسأ

 نم بقلملا دومحم دمحأ

 خيشلا نبا دمحم نب بآ

 دمحم خيشلا نبا دمحأ

 . ظفاحلا

 ميهاربإ خيشلا نع ذخأ

 هئافلخ رثكأ وهو «ساينا

 .ايناتيروم يف ًاعابتأ .

 نب هادلا ذاتسألا رشنو

 ةبلطلا ميحرلا دبع دمحم

 رادلا يف عبط) هناويد
 . "”(ءاضيبلا

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات )١(

 /” يرجهلا رشع عبارلا

 ا 6

 ةرانملا :طيقنش دالب (0
 ةايحلل ضرع :طابرلاو
 يفاقثلا عاعشإلاو ةيملعلا
 لالخ نم يتيدلا داهجلاو

 ةلقنتملا ةيودبلا تاعماجلا
 :68١86. ص (رضاحملا)



 ريزولا راتخملا دمحأ

 (م1517-1588) هل 41" 10:)

 «ثحاي .رعاش « بيدأ

 . يوبرت

 سنوت ةنيدمب دلو
 كلس ىف طرخنا .«ةمصاعلا

 دعبو «ةنوتيزلا عماج ةبلط

 ىلإ رفاس هنم هجّرخت
 ةيلك ىلإ بستناو «ةرهاقلا
 .ةرهاقلا ةعماجب مولعلا راد

 ًازرحُم اهنم جّرخت نأ ىلإ
 .اهتداهش ىلع

 طقسم ىلإ عجر امدعبو

 ةسردملاب ميلعتلا رشاب هسأر
 عماج ةذمالتل ةينودلخلا

 ةيوناثلا ةلحرملا يف ةنوتيزلا

 ملعو ةيبرتلا أرقأف «ةيلاعلاو

 . سفنلا

 يحرسملا رعشلاب متها
 رثكأو ءلافطألا ديشانأبو
 تاينطولا ىف هرعش

 .تاينادج ولاو

 : هتافلؤم

 رادلا  لافطألل ديشانأ -

 .9١الا١ ءرشنلل ةيسنوتلا

 رعش ءجيزامألا 3

 ةيسنوتلا ةكرشلا  ذيمالتلل
 . و/ه ءعيزوتلل

 ءهرشنلل
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 رادنلا  لافطألل ناويد -

 .181/4 ءرشنلل ةيسنوتلا

 رعش نم راتخملا -

 ةمالسوب راد)  ريزولا

 . ١664 «سنوت ءرشنلل

 - ميلعتلا يف زجوملا -

 «سنوت «ةدارإلا ةعبطم

 كحيل

 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا
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  .رعش :تالاهتبا

 ةيسنوتلا رادلا :سنوت
 بها

 .ص٠٠

 ةيرعش ةيحرسم : ةسيلع -

 ةكرشلا :سنوت  .لافطألل

 , "ولو

 رميخم دمحأ
 (ما151/8- 5:0 0)(ها"ة8-550)

 )١( يبرعلا رعشلا ناويد ١/

  006نيفلؤملا مجارت

 نييسنوتلا 5/8"1 - /9"١1.

 ريهاشم# يف ةمجرت هلو
 ص 'نييسنوتلا ؟١77 -

 فل

 رميخم دمحأ

 رعشلا ةنجل وضع

 ةياعرل ىلعألا سلجملاب
 وضعو «باذآلاو نونفلا

 وضعو «باتكلا داحتا

 .ةيبدألا داقنلا ةيعمج

 رصاعم رعاش لوأ وهو
 مظني يرعملا ءالعلا يبأ ذنم

 ةقيرط ىلع الماك اناويد

 بتكامك .تايموزللا
 ىلع «رميخم دمحأ ةمانهش»

 رعاشلا ةمانهش لاثم

 يهو «يسرافلا يسودرفلا

 .ةيرصملا بورحلل ديجمت

 ناويد لوأ ناكو «نيراود

 يضوعلا عم كارتشالاب هل
 «يوالمحلاو ليكولا

 سافنأ» مساب داقعلل هودهأو

 نم ًاددع بتكو .؛مالظلا

 دئاصقلاو ةيعاذإلا يناغألا

 ناكو .نونغم اهب ىنغت يتلا

 ةمحلم رشنيو عبطي نأ: لمأي

 . '"”6سدقلا حورلا

 ضعب ىلع تفقو اممو

 : هلامعأ

 .ما5* «رمقلا لالظ -

 هلو .ماقالف /ه /1ا/ رابخألا (؟)

 رعشلا ناويد» يف ةمجرت

 .؟ا0ل1- 5353/١ ؛يبرعلا



 ةمظعلا رهظم دمحأ فو ينا اودعلا يراشم دمحأ

 .اذوب قاروأ

  .ةيسنئملا ةباغلا

 ةيرصملا ةسسؤملا :ةرهاقلا
 . باتكلل ةماعلا

 27 رعش : هللا ءامسأ

 ءبعشلا :ةرهاقلا

 .صا7ا/ هه

 مالظلا يف سافنأ -

 ميكحلا دبع عم كارتشالاب)

 يضوعلا «يوالمحلا

 .ن.د «ةرهاقلا . (ليكولا

 يناودعلا يراشم دمحأ

 (ماقكك ل11510(ه143 14

 «ثحاب «بيدأ «رعاش

 . ركفم
 رهزألا يف جّوخت

 ..1944 ةنس فيرشلا
 ةكرحلا ءارثإ يف مهسأ

 هدوجو ءانثأ تيوكلاب ةيبدألا

 ىف كراش ثيح ..رصمب

 يتلا («ةثعبلا) :يتلجم ريرحت

 بالطلا اهردصي ناك

 ..ةرهاقلاب نويتيوكلا

 ردصت تناك ىتلا «دئارلا»و
 نيملعملا يدان نع

 سيردتلاب لمع .تيوكلاب
 رشع ةعبرأ نع ديزت ةرتف
 ًاليكو اهدعب نيع..:ًاماع

 ةيبرتلا ةرازوب ًادعاسم

 .ةينفلا نوؤشلل

 ةرازو ىلإ لقتنا مث
 ًادعاسم ًاليكو مالعإلا
 ًاليكو مث «نويزفلتلا نوؤشل
 .ةينفلا نوؤشلل ًادعاسم

 يسسؤم دحأ دعُي

 ةفاقثلل ينطولا سلجملا
 «تيوكلاب بادآلاو نونفلاو
 ةلسلسلا هنع ردصت يذلا

 ملاع» ةفورعملا ةيرهشلا
 اهنم ردص. دقو (ةفرعملا

 برقي ام. هتافو خيرات ىتح
 وهو .ددع يتئام نسم

 ينطولا ديشنلا فلؤم
 ١ . هدالبل

 نم ديدعلا هل

 ىتلا ةيرعشلا تاعوطقملا
 . .تالجملا ىف اهرشن

 يتلا «نايبلا» ةلجم ةصاخ
 ءابدألا ةطبار نع ردصت

 هل نأ امك ...نييتيوكلا

 تاساردلا نم ًاددع
 .ةيلمأتلاو . .ةيدقنلا

 رعش ناويذ هل ردص
 دئاصقلا نم .ديدعلا مضي

 اهنم ةيفسلفلاو ةينادجولا
 جهن.ام اهنمو ..يديلقتلا

 , '"0ثيدحلا بولسألا هيف

 :ًاضيأ هلو

  .ةفصاعلا ةحنجأ

 ناعيبرلا ةكرش :تيوكلا

 .ه٠٠5١ ءرشنلل

 (ماؤى19112-5(ه1508- 1959)

 «ثحاب .ىمالسإ بتاك

 .رعاش « يوبرت

 سردو «قشمد يف دلو

 جرختو .اهئاملع رابك ىلع

 ةعماجلاب قوقحلا دهعم يف
 . ةيروسلا

 ِباَّنُكلاو ءابدألا ءاملغعلا
 «يمالسإلا ندمتلا ةلجم

 يف اهنم لوألا ددعلا ردصو
 ها884 ةنس لوألا عيبر

 ص يبرغلا جيلخلا نم ءابدأ )١(

 ١57 ع لصيفلا 4# - "9

 .1١؟54 ص (ها١51١ مرحم)

 ءالا/ - 58 ص ةيجيلخ

 مجارت يف ديفملا تسرهفلا

 14 - 57/١ جيلخلا مالعأ

 07/١ يبرعلا رعشلا ناويد

 يف ةمجرت هلو .70/6

 ةحنجأ» هباتك ةمدقم

 . «ةفصاعلا



 954 - رفيثلا قداصلا دمحم نب. يدهملا دمحأ

 ًاسيئر ناكو (ما199)

 هذهل ًايفو لظو .اهريرحتل

 هئاطع نم اهفحتي ةلجملا
 هبدأو هركف نم اهوذغيو

 . هتايح .لاوط

 مث «ةعارزلا ةرازو ىلوت

 ةيسايسلا ةايحلا لزتعا

 .فيلأتلاو ةلجملل غّرفتو
 ةيمالسإ ةسردم أشنأو

 ندمتلا ةسردم اهامسأ

 ىف ًاذاتسأ ناكو .ىمالسإلا

 ةفاحصلاك «تالاجم ةدع

 . . ةباطخلاو

 :هراثآ نم

 :رعشلا نم ناناويد

 عبط (دجملا ةوعد) امهدحأ

 يناثلاو ,م1958 ةنس

 1١91/9 ةنس عبط (تاحفن)

 تاملك :تامدقملا

 ندمتلا ةلجم يف ترشن

 :قشمد - .يمالسإلا

 «ىمالسإلا ندمتلا ةيعمج

 ١ .مها45

 عبط (ًاثيدح نورشع) -

 .ها886 ةنس

 نم ءازجأ ريسفت هلو -

 ءزج) :ةدرفنم ميركلا نآرقلا
 2ءعمس دقو «كرابتو مع

 هل اهرشن  (تايراذلاو

 ةدع يف يمالسإلا بتكمل - إ

 . تاعبط

 تارضاحم هلو -

 ةعاذإلا ةطحم ىف ثيداحأو

 رعشلاو بدألا ىف ةيروسلا

 تاباتك هلو: ؛هيجوتلاو

 نع عافدلا يف ةديجم

 ةراضحلاو مالسإلا
 . ""0ةيمالسإلا

 رفينلا قداصلا

 (ماة4ا/- 1١5١80 (هاومل

 ':«بيطخلا ءذاتسألا
 . يتفملا

 ءأشن اهبو سنوتب دلو

 ةبلط كلس يف طرخناو
 م١1 ماع ةنوتيزلا عماج

 ةباطخلاو ةمامإلا ىلوتو
 ةافو دعب ةيعارزلا عماجب
 قداصلا دمحم خيشلا هدلاو

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 2454 ص يرجهل 1 رشع

 ١5 ص ةيمالسإ تايضخش:

 ةيفحصلا ةعوسوملا 7*1

 ءاملع خيرات 2/8/١ ةيبرعلا

 ديشانأ 01 /# قشمد

 - 6/1١" ةيمالسإلا ةوعدلا

 دما

 يسيقلا يجان دمحأ

 يفو ما ماع رفينلا

 ةجرد ىلإ ىقر م١6 ماع

 «يلعلا سلجملا يف ءاتفإلا

 يفو .يعرشلا داشرإلاو

 ذاتسأ يمس م1964 ماع

 مض دعب يلاعلا ميلعتلا
 ةعماجلل ةينوتيزلا ةيلكلا
 . ةيسنوتلا

 فيلاتلا نم ةعومجم .هل

 : اهمهأ «تاقيقحتلاو

 ةينغلا ىلع قيقحت

٠. 
 . ةحح ويس

 . "”هايصلا يف ةلاسر - 2

 يسيقلا يجان دمحأ

 (ماكمخال ١5152 (هل 4 01/- مور

 .يوغللا «بيدألا

 يفوتو دادغب يف دلو

 .اهب

 دعب هدالب ىبلإ داع

 «هاروتكدلا» ىلع هلوصح

 سيردتلا ىلوتيل ةرهاقلا نم
 تاسسؤملا نم ددع ىف

 ةعماجلا)ةيميلعتلا
 ' نيملعملا رادو «ةيرصنتسملا

 ١11١5. ص نييسنوتلا ريهاشم قفز



 ىسيقلا يجان دمحأ

 ةعماج بادآ ةيلكو «ةيلاعلا

 ددع ىلع فرشأو (دادغب

 ريتسجاملا تاحورطأ نم

 ىلع جرختو .٠ .هاروتكدلاو

 . نيزيمتمل دملا

 نم ددع يف كراش

 تارمتؤملاو تاودنلا
 ةقلعتملا ةيساردلا تاقلحلاو

 ةينرعلا اياضقلا ةساردب
 اهراثآ تكرت يتلا ةيبدألا

 كراش امك ..ةيسرافلا ىلع
 بتكلا فيلأتو دادعإ يف

 ةبتكملل فلخو .

 نم ةعومجم ةنبرعلا
 وهو .تاساردلاو ثوحبلا

 يملعلا عمجملا يف وضع
 ةغللا عمجمو «يقارعلا
 .؟”يندرألا ةيبرعلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 . ةيساردلا

 باتك وأ .همائراطع

 ىدامج) ١١ ع لصيفلا-(١)

 ك17 ص (ه508١ ىلوألا

 يف ةمجرت هلو .(ه1/

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم

 رفص) قش ذي جم قشمدب

 ىلا ١ ص (الله1 14

 نييقارعلا نيفلؤملا مجعمو
 ا
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 راطعلا نيدلاديرف

 قطنم هباتكو يروباسينلا
 ةبتكم :دادغب  .ريطلا

 ءهها“*88 ..ىنثملا

 .صاول

  دوعسم وبأ /تايفولا -

 ءافولا يبأ نب ميحرلا دبع

 دعما يناهبصألا يجاحلا

 رتشالاب قيلعتو قيقحت)
 5 0 داوع راشب عم

 «ةموكحلا ةعبطم :دادغب

 . صم فاكرك

 رامعملا نبال /ةوتفلا

 قيقحت) يدادغبلا

 «دانغي  .(ةكراشملاب

 هلا

 راعشأ ريسفت يف مامتلا -

 ءدادغب - .(ةك راشملاب

 1 مالا

 بيطخلل /ءالخبلا -

 قيقحت) يدادغبلا

 ءدادغب  .(ةكراشملاب

 1 م5

 نبال يسم قل وئاقد

 كارتش قيقحت) بدؤملا

 عمجملا :دادغب - .(لاروت

 ءها501١ «ىقارعلا ىملعلا
 . صال" "

 ماودك 15:50 (ها 171

 «يمالسإلا ثحابلا

 .خرؤملا «سدنهملا

 ةّلحلا ةنيدم يف دلو

 يفو ءاهيف سرد .قارعلاب
 «توريبب ةيكريمألا ةعماجلا

 يف ةيلاعلا هتسارد لمكأو

 هدلب ىلإ داعو ءاكريمأ

 يرلا طيطخت يف مهسيل
 تناكف «ةحاسملا ةرادإو

 فرعت ال ًابئاد المع هتايح
 ةثالث اهيف رشن ؛للكلا

 ةيبرعلاب ًاباتك نيسمخو

 عبط «ةيزيلجنإلاب ةينامثو
 ةفاضإ «ةديدع ًارارم اهرثكأ

 نم تارشعلا هرشن ىلإ
 يف ةيملعلا تالاقملا

 .ةصصختملا تالجنملا

 اهيلغأ يف هتاسارد رودتو

 يرلا تاعوضوم لوح
 يرلا خيراتو .ةرصاعملا

 خيراتلاو .هعيراشمو
 ءايفارغجلاو «يمالسإلا

 .دوهيلا

 يسسؤم نسم ناكو

 خيراتو

 «يقارعلا يملعلا عمجملا



 عامج دمحم سيردإ

 ءنيسدنهملا ةباقنو

 ةيفارغجلا ةيعمجلاو
 . "7ةيقارعلا

 .ملسأف ًايدوهي ناكو

 يف همالسإ ةصق ىكحو

 ىلإ يقيرط يف# هباتك
 .؟مالسإلا

 : ةيملعلا هراثآ نم

 :دادغب ةطراخ ليلد

 دادغب ططخ يف لصفملا
 عم كارتشالاب) ًاثيدحو اميدق

 :دادغب  .(داوج ىفطصم

 «يقارعلا يملعلا عمجملا

 .ص1او66٠ فهااالف

 برعلا ةراضح 5

 ربعاهروطت لحارمو

 ةرازو :داذغب .روصعلا

 . مالعإلا

 يف دوهيلاو برعلا

 ةيخيرات قث وئاقح : خيراتلا

 تافشتكملااهرهظت

 )١( عا" جم بتكلا ملاع "

 جمو (هاآ5* مرحم) 1٠6

 .2(ها405 لوش) ؟ع

 ةجحلا وذ) 198 ع لصيفلا
 *١141ه(.ء هتافلؤمب ةمئاقو

 نييقارعلا نيفلؤملا مجعم يف
 .الا/

 لك

 :قشنسمد .كط .ةيراثآلا

 ىفاؤنك «نالعإلل يبرعلا

 .ص/8

 دوهيلاو برعلا لصفم

 . خيراتلا يف

 عورشمو تارفلا يداو

 نع ثحبي :ةيدنهلا ةرس

 تاروطتو تارفلا خيرات

 ليلحتتو يسيئرلا هارجم

 ةعبطم :دادغب  .هتاعورشم

 .فراعملا

 (ماق4- 1459200ه1 )1"3 ٠2

 .رعاش .8

 اهمسا ةريغص ةنيدمب دلو
 ءاهب أشنو «كولملا ةيافلح»

 ميلعتلا لحارم يف لقنتو

 «ةيبرتلا ةرازوب قحتلا ىتح

 يف عقاوم ةدعب املعم لمعو

 ىلإ رجاه مث «نادوسلا
 جرختو «ملعلل ًابلط رصم

 دازو .مولعلا راد ةيلك نم

 دهعم مولبد لان نأب

 داعو «ىلاعلا نيملعملا
 ةغلل ًاسردم لمعو نادوسلل
 يل ةيبرعلا

 لوألا عيبر) 1ا/ ع لصيفلا (9)

 2 #17 ص (ه1

 طاّبر ليمج نومدا

 :نا ويد هل

 ."ط  .ةيقاب تاظحل

 .ركفلا راد :موطرخلا -

 طاّبر ليمج نومدا
 (مماككأ 15١92 (ه1411- 150

 «خرؤم «ينوناق «ركفم

 . يوغل

 لخدو «بلح يف دلو

 ىف ةيناملألا ةسردملا

 همولع عباتو «ةنيدملا

 ءابآلا ىدل ةيوناغلا

 ةسردمب اهاهنأو «لوبناتساب

 توريبب نييعوسيلا ءابآلا
 لان مث .م١195 ماع

 نم قوقحلا يف هاروتكدلا

 يف هاروتكدو ءاسنرف

 .بادآلا

 يف لمعي بلح ىلإ داع
 يف كراشو «ةاماخملا

 «ةينطولا ةلتكلا سيسأت

 ماع توريب يف ٌرقتساو
 ءاهيف جوزتو «؛ 8

 أشنأو .ًايئاهن اهب ٌرقتساو

 رعشلا ناويد. يف ةمجرت هلو -

 يف هتافوو ةرانف يبرعلا

 اها1068١ ريخألا ردصملا

 !م1984 قفاوملا



 يريهزلا بيجن بيدأ الاب طاير ليمج نومدا

 .م154 ماع «ءاذنلا»

 ةنجللا توريب يف سأر

 عئاورلا ةمجرتل ةينانبللا
 ءوكسنويلا ةمظنمل ةعباتلا

 .«توريبب فسوي سيدقلا

 ءةينانبللا ةيميداكألاو
 . ةينائبللا ةعماجلاو

 تافلؤم هل تردصو

 :اهنم «ةديدع

 ةدحتملا ةيروس لود -

 .م1975 - (ةيسنرفلاب)

 ةيروسل يسايسلا روطتلا -
 يهو) بادتنالا لظ يف

 ةيروسلا ةدحولا -

 .1988ا/ - (ةيسنرفلاب)

 التاريخ  1946.

 موهفملا روطت
 لودلا يف يروتسدلا

 .18451/  ةيمالسإلا

 تاعامجلا خيرات -

 مالسإلا ضرأ يف ةيحيسملا
 .م1966  اهعضوو

 يبرع عيرشتل عورشم -
 16 - دحوم

 ينوناقلا عضولا -

 ةذبن :قرشلا ييحيسمل

 .م1965  ةيخيرات

 ضعب :قرشلا ويحيسم
 - ليوط خيرات نم ءازجأ

 .ما161/

 يركسعلا لخدتلا

  نانبل يف يكيرمألا

 .م1564

 ماعلا يروتسدلا نوناقلا -
1554. 

 يف ةيقرشلا ةلأسملا -
 - ةينامثعلا ةيروطاربمالا لظ
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 ةيعامتج الا سسألا -

1554 

 جيلخو رمحألا رحبلا

 نوناقلا روطت يف ةبقعلا

 . (ةيسنرفلاب) -/1١951 يلودلا

 :هلالقتساو نانبل ة كا

 1١9548 - ةلصتم نيوكت ةلاح

 . (ةيسنرفلاب)

 - ةنملعلا لوح راكفأ

 .(ةيسنرفلاب) 6

 يروتسدلا نوناقلا

 191/٠. - ىنانبللا

 يخيراتلا نيوكتلا -
 يروتسدلاو يسايسلا نانبلل

 . (ةيسنرفلاب) ماقألا“

 ةيشع يحيسملا قرشلا -

 م1 - مالسإلا روهظ

 . (ةيسنرفلاب)

 يبرع يبن دمحم

 ١و4 ةلود نسسوؤمو

 . (ةيسنرفلاب)
 :ينانبللا روتسدللاا -

 صوصشنلاو لوصألا

 .ما154 - تاحورشلاو

 لوألا ةعبرألا ءافلخلا

214 . 

 يريهزلا بيجن بيدأ
 (ماقمك- ١51١5 (ه11 ) 1_١

 ىقلتو ء«توريب يف دلو

 ةيكيرمألا ةعماجلا ىف همولع

 . كانه

 ماع ةئم يف يبرع ملع ةثم (1)
 ليلئخد 202/8 ا 37 ص

 ملاعلا يف مالعألاو مالعإلا

 65 ص يبرعلا



 ينيسحلا ىسوم قاحسإ فكرا زوزع ليقع قاحسإ

 ةيملعلاهتايح أدب

 يف ًافظوم مث «ميلعتلاب

 : هتافلؤم نم

 ةقيقحلا نيب

 . م1598 «لايخلاو

 ةيطارقميدلا -
 مي 'م191/86بعشلا

 ٠ .زوزع ليقع قاحسإ
 (م1555- ١911١)(ه٠41١ 6-10

 .يوبرت «ملاع

 .ةمركملا ةكم ىف دلو
 ةيوبرتلا فئاظولا يف لقنت
 ريتخاو «فراعملا ةرازوب

 ءىروشلا سلجم ةيوضعل
 ىلع فارشإلا ىلوتو
 ماع نيعو « حالفلا سرادم

 ةكم ةرامإل ًاليكو ه١

 ىلع ًافرشم لظو ءةمركملا
 .هتافو ىتح حالفلا سرادم

 «ةريثك تافلؤمو 'بتك هل

 يوبرتلا لاجملا يف اهنم
 ميهاربإ عم كارتشالاب
 فصلل ةءاجهلا» :يرون

 0 زوردلا مالعأ مجعم قفز

 ررقم» ؛ىئادتبالا لوألا

 ةغلاثلا ةنسلل «ةيوبنلا ةريسلا
 ةعلاطملا» «ةيريضحتلا

 ىناثلا نم فوفصلل «ةيبرعلا

 «يئادتبالا سداسلا ىلإ
 خيراتلا يف سورد»

 نم فوفصلل ؛يمالسإلا

 سداسلا ىلإ ثلاثلا
 .يئادتبالا

 عابتالا :يه ةطوطخم
 يف هيجولا لوقلا «عادتبالاو

 «هيبشتلا نع ىلاعت هللا هيزنت |
 كسنملا «ةيمالسإلا قرفلا

 ىف تانيبلا تايآلا .فيطللا

 تاعاطلا باوث لوصو

 «تاومألا ىلإ ةءارقلاو

 «ةوالتلا تادجس ىف زيجولا

 حيوارتلا ةالص «تاهبشلا عفد

 نم نيفيرشلا نيمرحلا يف
 ءرصعلا اذه ىلإ ةوبنلا دهع

 بقانم يف ىركذلا بيطأ
 «ىربكلا ةجيدخ رابخأو
 بلطملا دبع نب ةزمح
 هللا لوسردسأو هللا دسأ

 . (©0ءادهشلا ديسو

 /" ةمركملا ةكم نم لاجر (؟)

 5١8 ع لصيفلا .)

 (ها6١4١ ىلوألا ىدامج)

 -ملاعلا 1١7. ص

 ةفيلخلا دمحم قاحسإ
 (م500-1544)(ه1414-50))

 ةمجرتلا ةرادإ ريدم

 .يمالسإلا ملاعلا ةطبارب

 ىلع هتلاحإ بقع زجنأ
 يناعمل ةلماك ةمجرت دعاقتلا

 نيتغللاب ميركلا نآرقلا

 متتخا «ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا
 نوكيل هتايح راوشم امهب

 همدقي نأ نكمي لمع ريخ
 , 29هنيد ةمدخل هلثم صخش

 ينيسحلا ىسوم قاحسإ
 (ماوك:-4١9١1)(ه١111- ١"8؟9)

 .ثحابلا «بيدألا

 قحتلاو ءسدقلا ىف دلو

 جرختو ةرهاقلا بادآ ةيلكب

 ماعاهيف 1١970 ..

 1/١ )1١6/ ع يمالسإلا

 همسأ دروو .(ه416١/*

 قاحسإ :ريخألا ردصملا يف

 نب دمحم نب مشاه ليقع
 هل تمجرتو .زوزع مشاه
 ةفاقثلا قافآ ةلجم ًاضيأ

 عيبر) "« عا*# س ثارتلاو

 لمأ هها6٠١4 (رخآلا

 ص يخيراتلا مهقبعب زاجحلا
 ا

 8*1 ع يمالسإلا ملاعلا (0

 ور (ه1115/5/54- 55
 /ل/# لا 50# ع

 .(ه15



 ينيسحلا ىسوم قاحسإ

 ماع هاروتكدلا ىلع لصحو

 .م155

 ةعماجسلا يف مث «سدقلا

 مسقل ًاسيئر ةيكيرمألا
 ريتخاو «ةيبرعلا تاساردلا

 يف يملعلا عمجملاب ًاوضع
 ًاوضعو «م1951 ماع دادغب.
 وضعو «ةرهاقلا عمجم يف

2" , 

 : هتافلؤم نم

 هتايح :ةبيتق نبا

 مشاه ةمجرت ؛هتافلؤمو

 ةسسؤملا :توريب - .يغاي

 «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 ىهو) صا4# ,ه ٠

 هاروتكدلا يف هتلاسر

 نم اهلّصح «ةيزيلجنإلاب
 .(م141 54 ماع ندنل ةعماج

 بدألا ىلإ لخدملا

 لوألا عيبر ١١ ع ةرهاقلا. )١(

 أ:يف ةمجرت هلو .ه١
 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا

 باتك ةعوسومو ؛الا ص
 نيرشعلا نرقلا يف نيطسلف
 ثارتلاو تأ هم ص

 ١77. ص يعمجملا :

3,4 

 .ها7/817 ,ةرهاقلا

 ةيمالسإلا تاكرحلا ربكأ

 راد :توزريب  .ةثيدحلا

 . توريب

 ةغللا سيردت يف يأر -

 .هاا"ه5 «.سدقلا ؛ةيبرعلا

 لهسلا ضورعلا د ٠

 - (هريغ عم كارتشالاب)

 . جم "< ىياالكم « سدقلا

 يف تايقرشملا ءاملع -
 ءسدقلا ءارتلجنإ

 ه4

 «ءةةئيفسلا ةدوع

 .مهااثكم «سدقلا

 يبرعلا رعشلا ءاشنإ نف -

 .مهاالكو

 - .ةجاجد تاركذم 8

 راد :ةرهاقلا > .؟ط

 بها" د «فراعملا

 .صاةم6

 ؟رشب ءابدألا له

 اها « توريب

 «يبرعلا ركفلا ةمزأ -

 .هاا1/5 .توريب

  ةيزيلجنإلاب) مالسإلا -

 ملاس فسوي نافطسأ

 «كرويوين ء(ةكراشم

 .مهااث/م

 ةغللا سيردت بيلاسأ

 مالكا سدقلا «ةيبرعلا

 .هااثل/ 5 توريبو

 برغلا رظن يف مالسإلا -
 «توريب (ء(ةمجرت)

 هاا

 «ةيمالسإلا تاكرحلا-

 .هاالالهم يالا" توريب

 ملاس فسوي نافطسأ
 م14 (١51

 « يح رسم «صاق «ثحاب

 . بهار

 . ىقلت ءةرصانلا ىف دلو

 ءابآلا ةيلك يف همولع

 حوسم ىدتراو « نييسنرفلا

 مث 21١97598 ةنس نابهرلا

 تيب يف ةفسلفلا سرد

 يف توهاللاو محل

 /1١9739. ةنس ةرصانلا

 تدنسأ 1978 ةنس يفو

 محل تيب ةسردم ةرادإ هل

 ةيوناث ىلإ اهلوحف ةيئادتبالا

 يفو .هتبغرب اهكرت مث ةلماك
 ةرادإ ىلوت ١545 ةنس

 «نايزلاسلل سدقلا ةسردم



 ملاس فسوي نافطسأ

 ءاشنإ ىلوت 1١985 ةنس ىفو

 ىف ةسدقملا ضرألا ةيوناث

 . ةيقذاللا رغث

 هيجوريب ةعماج نم ميلعتلاو

 ةينيتاللا ديجي ءايلاطيإ يف
 ةيسنرفلاو ةيلاطيإلاو

 .ةيزيلجنإلاو

 : هلامعأ نم

 :تناتستوربلا خيرات -

 .نآزج  ةسارد

 برعلا ريهاشم ةداهش -

 سرطب سيدقلا ةسائر يف

 .اهحرشو

 . .لامعأو راكفأ

 . ىقيسوملا نف -
 .نآزج :ىقيسوملا -

 سوين درانرب سيدقلا

 . ىتايسلا
2 
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 . كب تولك ةودئ ب

 يبرعلا رعشلا داشنإ نف -

 .1948 (ينيسحلا ىسوم

 ةينانويلا ةفاقثلا مجعم
 عم كارتشالاب) ةينامورلا
 . (لوغلا دومحم

 مله

 اي ةعاسلا تقد

 .ةياور : نيطسلف

 برجملا سيلبيإ -

 يلاطيإلا بتاكلل :برجم

 تايحرسملا بتكو

 لثُممو اهضعب رشن «ةيلاتلا

 :رخآلا ضعبلا

 :رارحألا ءانجسلا

 ةلبق .ءتيم مارغ 2055 *

 ىتح قيدص .ةبحملا

 ءمنغلاو بئذلا «توملا

 :ماقتنا ريخ حفصلا

 ريخ ىقيسوملا 6145

 «بشخ نم ناسأر «جالع

 سيدقلا ةاسأم «ءامسلا ةيده

 ملعلا عارص ءسرطب
 تلثمو “١55 :ناميإلاو

 , 3 0هيبأ يداف ناونع تحت

 ميكحلا دمحأ دعسأ

 (م16105- ادهد) (ها1855-0)

 .يوغل «يوبرت «بيبط

 لآب نيفورعملا نييقشمدلا

 اذه بهذمتو .٠ .راطعلا

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم قفز

 5١. ص نيرشعلا نرقلا

 ميكحلا دمحأ دعسأ

 يرفعجلا بهذملاب عرفلا

 ثلاثلا نرقلا طساوأ ىف

 . لصوملا

 . .قشمد يف أشنو دلو

 ةسردملا ىلإ بستناو

 .توريب يف ةيسنرفلا ةيبطلا

 يف مدخو ءًابيبط جّرختو
 ةلودلا يف ءابطألا كلس

 لوضانألا يف ةينامثعلا

 .ىلإ زاجحلاو يلمورلاو
 ىلإ داعو .ها١#ه ةنس
 يف ىقرتف «ءقشمد

 ةحصلا ةرازو يف بصانملا

 ىلإ ١970 نم ةيروسلا
 .م46

 ةيروسلا ةموكحلا لثم

 تارمتؤملا ضعب يف
 «ةيبرعلاو ةيلودلا ةيحصلا
 تارضاحملا ءاقلإب فّلكو

 بطلا ةيلك يف سيردتلاو
 تاونسل ةيروسلا ةعماجلاب

 ةغللا عمجم لخدو .ةريثك

 ,م197“# ةنس ةيبرعلا

 تارمتؤملا يف كرتشاو

 ةيبدألا تاناجرهملاو ةيوغللا

 ءاقلإ يفو ءاهماقأ يتلا

 .ةماعلا تارضاحملا

 ةموكحلا مايق دنعو

 قشمد يف ىلوألا ةيبرعلا



 نوسيوه نوج ليعامسإ م نيزلا ليعامسإ نب ليعامسإ

 ناوخإ نم ناك م1914 ةنس

 ةيبرعلا ةاتفلا ةيعمج
 ءاضعأ نمو «نيزرابلا

 فلأو .ةيزكرملا اهتئيه
 . ةيبدألا يداونلاو تايعمجلا

 مل ةيحرسم تافلؤم هلو
 ةيملعلا هبتك امأ .عبطت

 :اهزربأف

 ةيسفنلا ضارمألا

 ىف زجوملا ؛(كارتشالاب)

 صخلم «ةيسفنلا ضارمألا
 ضارمألا يف تارضاحم

 . ةيسفنلا

 تارضاحمو تاللاّقم هلو

 . قشمدب ةيبرعلا ةغللا

 - نامثع دمحأ ليعامسإ

 نامثع دمحأ يعابس

 ليعامسإ نب ليعامسإ
 نيزلا

 (ماكك14- 19590 (ها1 414 89"1)

 . ةلاّحرلا «ملاعلا ءهيقفلا

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 هلو”: ص يرجهلا رشع
 نائثدع ملقب ةليوط ةمجرت

 ةغللا عمجم ةلجم يف بيطخلا

 "ج ه4 جم قشمدب ةيبرعلا

 .5546 ص (ها7١ 88 نابعش)

 نب ليعامسإ نب ليعامسإ

 «يكملا مث «يناميلا

 . ىعفاشلا

 دالب نم ىحضلاب دلو

 ملعلا ءىدابم ىقلتو «نميلا

 رفاس مث «هريغو هدلاو ىلع
 ءةرينملاو «ةيديزلا ىلإ
 .اهئاملع نع ذخأف ءديبزو

 ىلإ لحرو ءزاجحلا لخد مث

 .نادوسلاو ءرصمو ءهواج
 اهئاملع نم ملعلا ذخأو

 سوردلادقعو ءًاضيأ

 .ريثك قلخ هب عفتناو «هلزنمب

 :اهنم تافلؤم هل

 فلخلا ةلضص# :هتبث

 .(«فلسلاديناسأب

 بالطلا فاعسإو. «ىواتفلاو

 «بارعإلا دعاوق مظن حرشب
 ىف ةعمشلا ءوضو

 ءةعمجلا تايصوصخ
 نيسح هخيش ةمجرتو
 .هسفنل ةمجرتو «كاوزلا
 . 9كلذ ريغو

 ةمجرت يف ناسحلا رردلا (5)
 /نامثع ليعامسإ انخيش ةايح

 يزراب دمحأ هفلؤمل

 :(طوطخم)

 نوسيوه نوج ليعامسإ
 (ما1-5١5516؟7)(ها1416- 145)

 يزيلجنإلا بتاكلا

 .ملسملا يعوسوملا

 يف شاع يذلا ءزيلجنإلا

 يف تامو «دمعتم لهاجت

 همالسإ ةجيتن «ملؤم تمص
 .ابيرقت هه ماع ذنم

 رتيب نوج» لوألا همساو

 .؟لوسيوه

 ةيملاعلا برحلا دعب
 كلسلا ىلإ ٌمضنا «ةيناثلا
 يف مدخ ثيح «يسامولبدلا

 لك يف ةيناطيربلا ةرافسلا

 ىتحو .ويكوطو اتركاج نم
 تانيعبسلا رخاوأ ىف هدعاقت

 بصنم لغشي ناك ةيداليملا

 ثاحبأ ةرئاد يف سيئرلا

 ةرازو يف نابايلاو نيصلا

 . ةيناطيربلا ةيجراخلا

 ةفاقث بحاص وهو

 تاغللا ديجيو «ةيعوسوم
 ةينابايلاو ةينيصلاو ةيبرعلا
 ةيسينودنألا  ةيولاملاو

 ةيسنرفلاو ليماتلاو ةيدنهلاو
 ش . ةيناملألاو

 ىلإ لوحت نأ ذنمو

 ةمجرتلا ىلع فكع مالسإلا



 م يسابوطلا بيطخلا ليعامسإ

 . "9ىنيطسلفلا | بصنم دّلقتو «فيلأتلاو
 يف ري - را # .

 ةيمالسإلا ةنعوسوملا»

 راد اهترشن يتلا «ةرصتخملا

 ماع ةيملاعلا «ياتس»

 .اهآ8

 ةغللاب ميركلا نآرقلا يناعمل

 بيطخلا ليعامسإ

 يسابوطلا

 20( 19090 ه1

 لمعو «سايوط يف دلو
 لقح يف ةليوط تاونسل
 ريثك ناكو ..ميلعتلا

 ةيضقلا نع ثيدحلا

 تاساردلا نم ريثكلا

 ىف اهرشن. ىتلا ثالاقملاو

 « نيطسلف « عافدلا : فحص

 ةعماجلا ءروتسدلا «يأرلا

 .قحلا توص «ةيسدقملا

 بعشل ءلا حافك :باتك هل

 ١416/4اه.

 ردصأ هنأ هردصم يف ركذ (؟)

 .//1١91. ةنس روكذملا هباتك
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 يقورافلا يجار ليعامسإ

 (ماكوت 000 (هل 40

 . يمالسإ ركفم

 «ةزيمتم ةيمالسإ ةيصخش

 .ىمالسإلا

 . 1 55 ل ماه دقو

 ىتح «ةفرعملا ةيمالسإلا

 يف ًاذاتسأ هنوك مكحب ناكو
 رْخسي ةيكريمألا تاعماجلا
 هذه ةمدخل هتربخو هتفرعم

 .فدهلا اذهو ةيضقلا

 «ةديرفو ةزيمتم ءارآ هلو

 ةثراك ليوحت ةرورض :اهنم

 ةعفاد ةوق ىلإ نيطسلف
 يكل ينيطسلفلا بعشلل
 ' .ةيمالسإلا ةركفلاب طبتري

 نم ضيرحتب ليتغا

 (6) ء
 ." نييئاهبلا

 باتكلاوءابيدألاوبدألا (©)

 .7١١ص ندرألا يف نو رصاعملا

 7١7 -١4/ ع نوملسملا (2)
 دجملا هه

 ص (ه1105/4/55١) اا

 ١" جم يمالسإلا ثعبلا «8

 عء(ها5٠5١ ةجحلا وذ) 5 ع

 يقورافلا يجار ليعامسإ

 داحتالا نكعأ دقو

 ةيلامشلا اكيرمأ يف يمالسإلا

 ءاملع ةمظنم عم نواعتلاب

 نيملسملا عامتجالا

 ةسسؤم ءاشنإ نع (8.3.5.5)

 ' ام نيب نمو . ةناعإلل يقورافلا

 ةيسارد حنم داجيإ هيلإ فدهت

 ةبلطلا ضعبل ةيونس
 ىلإ ةفاضإ ءنييعماجلا
 ثاحبألا لامكإ ىلع ميمصتلا

 . .اهأدب يتلا ةيركفلا

 :هتافلؤم نمو

 :ةفرعملا ةملسأ -

 ةطخو ةماعلا ءئدابملا

 ثراولا .دبع ةمجرت) لمعلا

 دهعملا :اينافلستب - .(ديعس
 ؛ىمالسإلا ركفلل ىملاعلا

 ثوحبلا راد :تيوكلا

 ء.ها5٠5 ةيملعلا

 .صالال»

 مولعلا ةغايص -

 .ةيمالسإ ةغايص ةيعامتجالا
 :ةدحتملا تايالولا -

 ركفلل ىملاعلا دهعملا
 .ه404١ ؛يمالسإلا

 ةيعيبطلا مولعلا -

 رظنلا ةهجو نم ةيعامتجالاو

 .ه4ف- ه4 ص | -



 يدود وملا ىلعألا وبأ هللا ةردع ليعامسإ

 عم كارتشالاب) ةيمالسإلا
 ؛(فيصنت رمع هللا دبع

 دمحم ديمحلا دبع ةمجرت
 تاكرش :ةدج  .ىبيرخلا

 ةعماج :ظاكع تابتكم
 ءريزعلا دبع كلملا

 .صضاله60 هه

 ةردع ليعامسإ

 (ماكمفا- ١و هاا 15

 .رعاش :بيدأ

 ةظفاحمب ةيملسلا يف دلو

 يف زاجم وهو .ةامح

 ةعماج نم يبرعلا بدألا

 نم ددع ىف كرتشا «قشمد

 ةيرعشلا تا اودنلاو تايسمألا

 :دقو .«ةيروسلا ندملا يف

 يبدألا هجاتن ضعب رشن

 .اهريغو ةيروسلا فحصلا

 «ةيرعش تاعومجم هل

 . '9«ريخألا ليللا» :اهنم

 ىبوط ىمسأ
 ماحكم ١ 16)(ه1 5

 . ةرعاش «ةبيدأ

 ةرصانلا ةنيدم يف تدلو

 ناضمر) 0١ ع لصيفلا ١(
 .(ها١

 ةسردملا يفو «نيطسلفب
 ؛اهميلعت تفلت ةيزيلجنإلا

 ًارثنوأ ًارعش - ةباتكلا تأدبف

 نم. ةرشع ةعبارلا ىف ذ يهو -

 رسشنت تذخأو ءاهرمع

 ةديرج يف يبدألا اهجاتن

 .«نيطسلف»

 داحتالا ةسيئر تناك

 يف اكع يف يبرعلا يئاسنلا
 بادتلالا دهع رخاوأ

 .نيطسلف ىلع يناطيربلا
 نم يعاذإ طاشن اهل ناكو
 اهتقلأ يتلا ثيداحألا لالخ

 يف ةعاذإ تاطحم ةدع يف

 .توريبو نيطسلف

 ةحفصلا بتكت تذخأ

 لك» ةديرج يف ةيئاسنلا

 اهجاتن رشنلتو ءكءيش

 «دحألا» ةلجم يف يبدألا

 «بيدألا» ةلجمو «ةيقشمدلا

 ةيتوريبلا

 يّبح» ناويد اهتافلؤم نم
 ماع رداصلا «ريبكلا
 نم هددعو ماقال

 ةرجش لصأ» : تايحرسملا

 «جرفو ربصالاو «داليملا

 : .ةرارسأو ءاسنا9و م1541

 ةساردلاو ثحبلا ىفو

 رئيبع» باتك اهل ردص

 يئاسنلا توصلا ئف و ةدجمو

 لقوكك ماع ينيطسلفلا

 م11 «رطع تاحفن#و

 «بلقتلا نم ثيداحأ»و

 .م6

 ةدع ةمجرتم بتك اهلو
 «لاضلا نبال»"اهنم

 «تاياكح ايندلا»و م4
 'هعم قيرطلا يف»و

 نع اهلكو م6
 . 7ةيزيلجنإلا

 يدودوملا ىلعألا وبأ
 (ماقالث- :١15 هلل

 03 مامإلا

 . ةمالعلا

 «ةيعادلا

 دابآ جنروأ ةئيدم يف دلو

 ماع يف .دنهلا يبونج
 ريرحت سيئر حبصأ م١1

 نابغش) 1١5 ع لصيفلا .(0
 بدألا ء8١1١ ص (ه64

 نورصاعملا باتكلاو ءابدألاو

 اهلو 1١7. ص ندرألا يف

 باتك ةعوسوم :يف ةمجرت

 نيرشعلا نرقلا يف نيطسلف
 رعشلا ناويدا «58 - "7 ص

 لثوأ "عة يبرعلا

 ردصملا يف اهتافو نكل
 /ها9١4؟ةنس ريخألا

 نيردصملا فالخب م0
 ةنش ىلع نيقفتملا نيلوألا

 . ةتبثملا اهتافو



 يدودوملا ىلعألا وبأ هل يدودوملا ىلعألا وبأ

 ةيعوبسألا ؟ملسم» ةديرج
 يف ردصت تناك ىتلا
 ١ ماع يفو «ةمصاعلا

 نامجرت#» ةلجم رادصإ أدب
 ىتلا «ةيرهشلا «نآرقلا

 ةيسيئرلا ةليسولا تحبصأ

 ةراقلا هبش يملسم هيجوتل
 ماع بختناو .ةيدنهلا
 ةعامجلل سيئر لوأ م١0

 مكوح دقو .ةيمالسإلا

 ٍءاشنإ يف مهسأ .نجسو
 ةيمالسإلا تاعماجلا ةيعمج

 ماع يف .ةمئاد ةمظنمك
 كلملا ةزئاج حنم ه8
 هدوهجلاريدقت لصيف

 ةمدخ ىف هتايحضتو
 1 . ؟”هالسإلا

 :هيف بتك اممو

 ىلعألا وبأ ذاتسألا

 رخآلا عيبر) ؟؟ ع لصيفلا )١(

 يف ةمجرت هلو .( ه4

 هبش يف برعلا ءاملع :باتك
 - 3 ص ةيدنهلا ةراقلا

 ىبرع هنأ ركذ ثيح /٠60

 هلو .ةيئيسحلا ةداسلا نم

 ءاملع باتك يف ةبيط ةمجرت
 -ه/؟ مهتفرع نوركفمو
 ع ةعيرشلا ءاوضأ ةلجم ع7

 ع عمتجملا «014ص ١

 ص (ها8994/17/8) 5

 لل

 هاك «ناقرفلا ةبتكم ىف هجهنمو يدودوملا

 فيلأ /ميركلا نآرقلا ريسفت

 نيدلا ملاع نب يبارت نيدلا

 دنمحأ فارشإ ؛ىشرقلا

 ةكم شولغ دمحأ

 مأ ةعماج :ةمركملا

 ةعيرشلا ةيلك «ىرقلا
 «ةيمالسإلا تاساردلاو
 ءةنسلاو باتكلا مسق
  .ةقرو "هال ها
 .(ريتسجام ةلاسر)

 : يدودوملا ىلعألا وبأ

 /يدقعلا هركفو هتايح
 - .لامجلا قداص نب دمح

 «ىنمندملا راد

 00 .ضالالا ها505
 :ةذج

 ىلعألا وبأ مامإلا -

 «هتوعد «هتايح :يدودوملا

 دمحأ ليلخ /هداهج

 58. ط  .يدماحلا

 «دشرلا ةيتكم :ضايرلا

 .صالا ءهز 108

 امو هلام :يدودوملا -

 راد : ةرهاقلا  .؟ط . هيلع

 ه8 . ماصتعالا

 يبأ نيب ةلسارملا

 ميرمو يدودوملا ىلعألا

 دمحم ةمجرت / ةليمج
 :ضايرلا - .يفلسلا نامقل

 .سص و6

 :يدودوملا ىلعألا وبأ 8

 دبع ريمس /هتوعدو هركف
 :ةرهاقلا  .ميهاربإ ديمحلا

 ءها17849١ ءراصنألا راد

 0 .ضصالالا

 يدودوملا ذاتسألا

 /هراكقأو هثوحب جئاتنو

 - .يولهدناكلا ايركز دمحم

 كلم :ناتسكاب ءروف لئال

 «رازاب هتاخراك زنس
 .صا17؟ ءهاا"ؤا/

 نآرقلا تاحلطصم -

 :يدودوملا ركف ىف ةعبرألا

 «ةدابعلا «برلا ءهلإلا
 قداص نب دمح /نيدلا

 :ضايرلا  .؟ط  .لامجلا

 ءها41 «بتكلا ملاع راد
 . صال

 : يدودوملا ىلعألا وبأ -

 هداهجو هتايح نم تاحفص

 : سئنوت - . سيردإ دمحأ /

 بهأ560 .ةمالسوب راد

 .صا٠

 هلئاسرو هبتك نمو
 «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتملا

 ةيبرع رشن رود اهترشنو

 «ةفلتخم لود ىف «ةديدع



 يدودوملا ىلعألا وبأ

 : ةددعتم تاعبطبو

 .دوهيلا ططخم اورذحا

 ةكرحلل ةيقالخألا سسألا

 داصتقالا سسأ «ةيمالسإلا

 مظنلاو مالسإلا نيب

 تالضعمو ةرصاعتملا

 يفاهلحو داصتقالا

 يف مالسإلا ءمالسإلا

 تايدحتلاةهجاوم

 مالسإلا «ةرصاعملا

 مالسإلا .ةيلهاجلاو
 مالسإلا «ةثيدحلا ةيندملاو

 .داصتقالا تالضعمو

 ىلع ءاوضأ ؛مويلا مالسإلا

  «يمالسإلا نماضتلا ةكرح

 وعدي ءيش يأ ىلإ
 ةيمالسإلا ةمألا «مالسإلا

 «نامألا رب ءةيموقلا ةيضقو

 ةوعدلا نيب ؛«تانايبلا

 «ةيمالسإلا .ةطبارلاو ةيموقلا
 تايدحت «بابشلا يدي نيب

 .«بابشلاو رضاحلا رصعلا
 «يمالسإلا روتسدلا نيودت

 ريسفت «مالسإلا ةاعد ةركذت

 ريسفت «بازحألا ةروس

 ءميرمو فهكلا ةروس

 ميهفت ءرونلا ةروس ريسفت
 ليبس ىف داهجلا «نآرقلا

 تاكرحلا ؛باجحلا «هللا
 ةينايداقلا :ةمادهلا

 ديدحت ةكرح «(كارتشالاب)
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 ةمذلا لهأ قوقح «لسنلا

 .ةيمالسإلاةلودلا ىف

 ةسارد :ةيجوزلا قوقح
 لاوحألا نوناقل ةيدقن

 ةموكحلا .ةيصخشلا

 قيبطت لوح «ةيمالسإلا

 يف ةيمالسإلا ةعيرشلا
 دعب ةايحلا ءرضاحلا رصعلا

 يف ةوبنلا متخ «توملا

 رود «ةنسلاو نآرقلا ءوض

 لبقتسم ءانب يف ةبلطلا

 نيدلا «يمالسإلا ملاعلا

 لهأ حئابذ «حئابذلا «ميقلا

 ةريس ةلاسر «ءابرلا «باتكلا

 نيب يزلا لو يبنلا

 ةعيرش «ماشتحالاو لاذتبالا

 داهجلا يف مالسإلا

 ةداهش .«ةيلودلا تاقالعلاو

 ةزجوم ةغايص «قحلا

 «يمالسإ روتسد عورشمل
 ةمألا اياضق نم ةفئاط

 نرقلا يف ةيمالسإلا

 يف نوعرف ءرضاحلا
 «لقعلا ةمكحم يف «نآرقلا

 قرطو يمالسإلا نوناقلا

 :ةينايداقلا يه ام «ةملسملا

 ىملع ضرعو ةلماش ةسارد

 ةيساسأ ءىدابم «ةينايداقلل

 ءىدابم .نآرقلا مهفل

 ؛ةينايداقلا ةلأسملا «مالسإلا

 ثلاثلا بوقعي سويطانغأ

 يف ضرألا ةيكلم ةلأسم

 نوملسملا «مالسإلا
 .نهارلا يسايسلا عارصلاو

 يف ةعبرألا تاحلطصملا

  برلا_ هلإلا :نآرقلا

 ميهافم «نيدلا  ةدابعلا

 نيدلا لوح ةيمالسإ
 بالقنالا جاهنم «ةلودلاو

 خيرات زجوم «يمالسإلا
 نحن «هئايحإو نيدلا ديدجت
 نحت (هشيدالغلنبو

 وحن «ةيبرغلا ةراضحلاو

 ةايحلا ماظن «ةيملس ةروث
 مالسإلا ةيرظن «مالسإلا يف

 مالسإلا ةيرظن «ةيسايسلا
 نوناقلاو ةسايسلا يف هيدهو

 بابشلا بجاو ءروتسدلاو
 عقاو ءمويلا ملسملا

 ليبسو مويلا نيملسملا
 ممألا ةدحو «مهب ضوهنلا

 . ةيمالسإلا

 ثلاثلا بوقعي سويطانغأ
 (مادحخ١ 191١192 (ها 14200 101)

 رئاسو ةيكاطنأ كريرطب
 نايرسلل قرشملا
 . سكذوثرألا

 ١ ىرق نم ةيرق يف دلو
 سرد نأ دعيو «لصوملا

 ىلإ رفاس كانه ةيئادتبالا



 يتاروح ولضف تربلأ

 هتسارد عبباتف «توريب

 دنهلا ىلإ لحرو ..كانه
 ةيتوهال ةسردمل ًاريدم ناكف

 جردتو «م1954 ةنس كانه
 «ةيكريلكالا بصانملا ىف
 توريبل ًانارطم ناكف

 ىلإ 2م٠198 ةنس قشمدو
 ةيكاطنأل ًاكريرطب بصن نأ
 م1461 ةنس قرشملا رئاسو

 بوقعي سويطانغأ: مساب
 يف ًاوضع ريتخاو .ثلاثلا

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا غمجم
 .ماؤكك ماع ذنم

 لصتي ام اهنم «تافلؤملا

 خيرات :ةسيئكلا خيراتب
 «ةيكاطنألا ةينايرسلا ةسينكلا
 ةينايرسلا ةسينكلا خيرات
 .ةيدنهلا

 ثحبلاب لصتي ام اهنمو
 ةيسحلا نيهاربلا :يوغللا

 ةينايرسلا ضراقت ىلع

 . ةيبرعلاو

 رعش ناويد ىلإ ةفاضإ

 . ةينايرسلاب

 ةلجملل ًاسسؤم ناكو

 ءاهيلع ًافرشمو ةيكريرطبلا
 نم ديدعلااهيف هلو
 ثتانحيبألاو تالاقملا

 مك

 . 7ظعاوملاو

 يناروح ولضف تربلأ
 ملوك" 11100 (ها 1115

 .ركفم «بتاك

 رتسشنام ةنيدم يف دلو

 ' اهلئاع رجاه ةينانبل ةرسأل
 ىلإ نانبل يبونج نم
 يف هميلعت ىقلتو ءايناطيرب
 يف مث «ةيناطيربلا سرادملا

 ةعماجب نلدوم ةيلك
 صصخت ثيح «دروفسكأ
 ةيبرعلا تاساردلا ىف
 يف ًاذاتسأ لمع .ةيمالسإلاو
 ًاذاتسأو ءدروفسكوأ ةعئماج

 درافراه ةعماج ىف ًارئاز

 . ةيكيرمألا

 ةيبرعلا ةبتكملل مدق
 :اهنم ةديدع تافلؤم

 ملاعلا يف تايلقألا»

 :نانبلو ةيروس»و ؛«يبرعلا

 .«يسايسلا عضولل ليلحت

 ««ةيبرعلا بوعشلا خيرات»و

 رصع يف يبرعلا ركفلا»و
 وه هل جاتنإ رخآو «ةضهنلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(
 وذ) 4 ج 6 جم قشمدب

 4/9468 ص اها6٠84 ةذعقلا

5 . 

 بيدأ ريبلأ :

 :ملاعلا يف نوينانبللا» باتك

 يذلا «ةرجهلا نم نرق
 هريرحت ىلع فرشأ

 يف مالسإلا ؛'"”ةداحش
 :توريب - .يبروألا ركفلا

 ةسسؤم :رشنلل ةيلهألا

 .ها54١51١ «لفون

 بيدأ ريبلأ
 (ماقحد -15:40(ه14 5 لفضل

 . ىفحص «بتاك

 ىف هتايح لاوط لمع

 «نييفحصلا عمو ةفاحصلا

 يف مث .«قرشلا بكوك»

 لمع مث ؛بيقرلا» ةلجم
 ريرحت سيئر ينزاملا عم
 هدعاسو «داحتالا» ةديرج

 ةلجم رادصإ يف

 عم لمعو .«عوبسألا»
 ,م19171/ ماع يفو ءداّمعلا

 نادوسلا ىلإ رصم كرت
 «ةيلاملا ةرازو يف لمعو

 .«؛ةينادوسلا ةراضحلا»

 ماع ىتح «نيرهنلا ىقتلم»و

 ناضمر) ١468 ع لصيفلا (9)

 .144 ص (ه14*



 زاورب فاطلأ

 هنطو ىلإ داع مث م

 هتديرج يف لمعو «نانبل
 نيب لقنت مث ىفعادنلا»

 :اهئنم ىرخأ فحص

 «قريلاو ءروهمجلا
 «بعشلاو «ءفوشكملاو
 .«ةفصاعلا»و

 هذه دعبو ءاريخأو

 ةلجم أشنأ ةليوطلا ةلحرلا
 ةيقب اهاطعأ يتلا «بيدألا»

 ةعومجم تبطقتس ةتساو «هرمع

 باّتك زربأ نم ةريبك
 , 9ةيبرعلا

 زاورب فاطلأ

 (ماؤكا؟ -1510) هل 41 19)

 ةيفاقثلا ةكرحلا داور دحأ

 .ناتسكاب ىف ةيبدألاو

 غافدلا يف زراب رودب ماق
 .«قوقحلاو تايرحلا نع

 تامدخ ميدقت يف كراشو

 نيملسملا نيرجاهملل ةليلج
 «ناتسكاب لالقتسا ءانثأ

 بدألا بناج ىلإ سرامو
  ..ةفاحصلا يف ةباتكلا

 ًاباتك نيعبرأ وحن هلو
 ««ةيرحلا خيرات» :اهنئم

 رخآلا عيبر) ٠١6 ع لصيفلا )١(

 .كردتسملا رظنا . (ه© 5

 ما/

 ةكرح» ««(نطولا بح

 ةكرحا ,«ناتسكاب لالقتسا

 يتلحر» «؛ريمشك لالقتسا

 بتكو «رانلا» «؛ناتسكاب ىف

 ' لجألا هلهمي ملو .ىرخأ
 ناك يذلا هبتك رخآ ىريل

 ناويد وهو .هتعابطل دعي

 لَو لوسرلا نع رعش
 . '"”«ةنسحلا ةوسألا» ناونعب

 (ماكاللظ 1١1١1 (ها"ت 4-1

 تافيوشلا يف تدلو

 اهتاباتك ىف تنهتماو .نانبلب
 تبتكف «ةيئاسنلا تاالاجنلا

 «ةديدجلا ةأرملا) ىف
 ء«اقفريئم»و رجفلا»و

 يف ًاضيأ تبتكو :«ردخلا»و

 1 . روهمجلا»

 ةصاخ ةروصب تينع

 «راغصلل ةريصقلا صصقلاب

 ريمس ةعبطم يف اهل عبطف
 ؛عيبرلا لبالب» توريب يف

 قيدصلا»و «ملاس توص»و
 «ةرهز يبأ ةليح»و «يفولا

 ةرماع»و ؛اهمأو نسوس»و

 نابعش) ١44 ع لصيفلا (7)
 .144 ص (ه143*

 تاحرف بيبح سايلإ

 «نواعتلا ةوقاو «يدامحو

 .؟9«برعلا ةفايضاو

 تاحرف بيبح سايلإ

 (ماخالال 1هق9) (هلوإل 1811

 . يرجهم رعاش

 .ليزاربلا يف نيزرابلا

 اميشرفك ةيرق يف دلو
 ةءارقلا ءىقدابم ىقلت . نانبلب

 ذنم رهتشا .ةفقرقلا ريد يف

 .ينانبللا لجزلا مظنب هرغص
 .دئارج ةدع ىف لغتشاو

 ماع ليزاربلا ىلإ رجاه
 .هتوخإ عم شاعو الحاد ل

 ولواب ناس ىلإ ءاج مث
 رعشلا ةعلاطم ىلإ هجتاو

 ةلجم رادصإ يف نوعض

 يف ررح مث ؛ديدجلا»

 رشنو .«ةعرقملا» ةديرج

 وبأ" فحص ىف هرعش

 . ؟راكفألا#و «لوهلا

 : هراثآ

 اهجتنأ نيواود ةدع هل

 ماع يفف ءهرجهم يف اهلك

 ه7 ١/ زوردلا مالعأ مجعم فيفز

675 



 لصنق سايلإ

 ةعومجملا عمج م6
 هامسأ باتك يف ىلوألا

 ماع يفو .«تايعابرلا»
 ناويد#» ردص م”
 ناويد» عبط مث ؛«؛تاحرف

 ةنس ولواب ناس يف «عيبرلا
 مالحأ» ناويد مث « 6
 هلو 214879 ةنس «ىعارلا

 «ةيعجر هكاوف» ناويد
 | ,230بئاغلا ةدوع» باتكو
 لاق «ءاتشلا علطم ناويد

 ٠ يوارلا

 لصنق سايلإ
 (ماكدم١1-1514)(ه1501- 1”

 .رجهملا ءابدأ نم رعاش

 ««دوربي» ةنيدم يف دلو

 ىلإ رجاه .ةيروسلا
 ماع هدلاو ةقفرب (ليزاربلا)
 ىلإ لقتنا مث ,مه
 ةسائر ىلوت .(نيتنجرألا)

 ةيروسلا ةديرجلا» ريرحت
 سنيوب) ةئيدم ىف ؛ةينانبللا

 قشمد يفو .««لهانملا»
 .«نونفلا» ةلجم ردصأ

 ص ءابدألاو ءارعشلا ريهاشم )١(
 :يف ةمجرت هلو ء"4 - "9
 ةينانبللا ةقيقحلا يف داورلا
 .154 ص
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 ةيبدألا لامعألا نم هل

 (4؟) ًارثنو ًارعش ةعوبطملا

 ةيبرعلا نيتغللاب ًاباتك
 . "”ةينابسإلاو

 : اهنم
 بدأ «ةراتخم تايعابر

 «كانهو انه «نيبرتغملا

 . ماهسلا

 رودن سايلإ

 (ماكخن 15152 (ه11 0 117

 . رعاش

 سوطرط يف دلو
 ةيلهأ ىلع لصحو «ةيروسب
 سّردو «ةيقذاللا نم ميلعتلا

 ةيسنرفلا ةغللا يتدام

 رعشلا بتكو «ةيبرعلاو

 بآ ٠١ قشمد يف تام

 .(سطسغأ)

 :هل

 -َ .رعش :يضاملا نحل

 , 237ه18494 ءقشمد

 ناضمر) ه١ ع لصيفلا (9)
 يف ةمجرت هلو ..(ه 1١

 41/١" يبرعلا رعشلا ناويد
 بدألا يف نيطسلف 2784

 .747” ص يرجهملا

 برعلا .باتكلا داحتا ءاضعأ (9)

 ./48 ص

 اموت ليمإ

 ميهف لمأ دمحم -لقند لمأ

 لقند

 اموت ليمإ
 (ماذجم كول5) ها 40-150

 .يعويش «يسايس بتاك

 «ءافيح ةئيدم يف دلو

 ةسردملا يف سردو

 «ةيئادتبالا ةيسكذوثرألا

 ىف ةيوناثلا هتسارد ىهنأو

 ىف نارطملاةسردم
 ايناطيرب ىلإ رفاس .سدقلا
 ةعماج يف هتسارد لامكإل

 بزحلا ىلإ مضنا .جدربمك
 ةنس ينيطسلفلا يعويشلا
 1444 ةنس ىفو ؛« 4
 هداحتتالا» ةدي رج ردصأ

 لامعلا لاح ناسل ةيعوبسألا

 ةنس قحتلا .نيطسلف يف

 قارشتسالا دهعمب 6

 هاروتكدلا لانو ءوكسوم يف

 ةريسم) هتحورطأ نع

 لكاشمو ةيبرعلا .بوعشلا
 . «ةيبرعلا ةدحولا

 ءاضعألا نم ناك

 ةيبرعلا ةهبجلا يف نيزرابلا
 ىف تماق ىتلا ةيبعشلا

 ىفو «تانيسمخلا رخاوأ

 مالسلل ةيطارقميدلا ةهبجلا

 ىتح لغش يتلا ةاواسملاو



 اموت ليمإ

 ناك امك ءاهل ًاريتركس هتافو

 . حاكار

 ءداحتالا ىف هتاباتك رشن
 ةلجمو «بردلاو ىدغلاو

 ةسائر لغش ىتلا ديدجلا

 . هتافو

 : هبتك نم

 يف زومت فو ةروث

 افيح  لوألااهدقع

 156١

 روطتلاو برعلا

 قرشلا يف يخيراتلا

 ءةيزيلجنإلاب :طسوألا

 اربج ةيبرعلا ىلإ همجرتو
  داحتالا ةعبطم  الوقين

 .14517 - افيح

 يف ةيكيرمألا ةسايسلا - |
  افيح :طسوألا قرشلا

 .اوإلا

 - افيح :بعش تايموي
 ١. ]ل5

  ةرصانلا :ةينيطسلفلا

 ١. الا

 ىف ةيموقلا ةكرحلا

/1 

 ١. 91/4 هللا مار : نيطسلف

 يف يعامتجالا ركفلا -

 .91١ا/8  ةرصانلا : مالسإلا

 بوعشلا ةريسم خيرات -

  ءازجأ ” :ةثيدحلا ةيبرعلا

 .19ا9/4 - سدقلا

 :ةرصاعملا ةينويهصلا

 . ١9417

 دهعلا يف نيطسلف

  ندرألا  نامع :ىنامثعلا

 .تءد

 ةيعامتجالا تاكرحلا

 توريسب :مالسإلا يف

 4١ ١.

 ةيلمعلاو مالسإلا -

 .ةيروثل

 ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا -

 . '"ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 يروغلا ليمإ
 (م15090-1544(ه14:4-1176)

 لانو ءسدقلا يف دلو

 ردضأ .قوقحلا ةداهش

 - ال5” ص نيرشعلا نرقلا

 ةفمب

 يروغلا ليمإ

 ةيزيلجنإلاب ةيعوبسأ ةفيحص
 4 دعب تقلغأو م1947 ماع

 ماع «بابشلا» مساب ةيعوبسأ

 مساب ةيموي ىرخأو ؛, 4
 .«ةيبرعلا ةدحولا»

 «ةديدع دوفو ىف كرتشا

 سلجم ىف ًابئان بختناو

 .ًاريزو مث «يندرألا باونلا

 : هتافلؤم نم

 ةيبرعلا ةيموقلا ةكرح -
 .6١1ه1ا/ل  ةانقلا ةكرعمو

 - ةيبرعلا ةيموقلا ةكرح -
15 

  1١6رايأ - بيروت 

14 

 فلسطين  بغداد 

 ١كوا.

 ضرأ يف نويذعملا

 .1 ا توريب - برعلا

 توريب راع وأ راث
4 

 ةمدخ يف ريشبتلا رود -

 - ةينويهصلاو رامعتسالا

 .١ا

 «ةيناملربلا تاموكحلا
 .1988 (ةمجرت)



 دواد نيمألا

 . ةينطو ديشانأ -

 يف نيل اف ةيضق -

 ' . ةدحتمل | ممألا

 - ينيطسلفلا نايكلا -
 توريب .١555

 «نازيملا يف يريقشلا -
 . 0توريب

 : ًاضيأ هلو

 دض نيينيطسلفلا داهج

 ةيدوهيلا ةكرحلاو رامعتسالا

 15948.  ىلإ ١918 نم
 ايلعلا ةيبرعلا ةئيهلا :توريب

 ردض) ه٠78١ نيطسلفل

 ءادفلا ةمحلم :ناونعب ًاضيأ
 0 .(ينيطسلفلا

 يلع ةدئار ةحيص -

 «نامع  .ريرحتلا بورد

 ىمالسإلا رمتؤملا :ندرألا

 .ها178  «ماعلا

 راد :توريب .اماع

 ش .ها"8'؟ ءراهنلا

 نرقلا نم نيطسلف مالعأ )غ3(

 رشع سماخلا ىتح لوألا

 ةمجرت هلو 54-00١".
 ةيفخحصلا ةعوسوملا يف
 * ال4 دلال ١/ ةيبرعلا

9 

 :ىربكلا ةرماؤملا

 قحمو نيطسلف لايتغا
 «لينلا راد :م.5- .برعلا

 ها

 ةزكرم ةيملع ةسارد -

 ةبكنل ةيقيقحلا بابسألا نع
 .م1954 رايأ8٠ :نيطسلف

 رشنلا راد :توريب

 .ها9/4"7 «ةيبرعلا

 دواد نيمألا

 (ماقال-- ::١:)(ما#"ة ل.(

 . كراشم ثحاب

 نامرد مأ ةعماجب ذاتسأ

 ةميق تافلؤم هل .ةيمالسإلا

  يروهمجلا ركفلا نع
 دمحم دومحم دترملا ركف)

 لوأ ًادح لتق يذلا هط

 ناك يذلاو ء1484 ماع
 ًافلاخم ًاريسفت نآرقلا رسفي
 ناكو «ةنسلا لهأ ريسفتل

 ًاضيأ هلو (ةوبنلا ىعدا دق
 ناتخلا يف تافلؤم

 رخاوأ يف يفوت .ينوعرفلا
 . ؟؟”تانيعبسلا

 ذاتسألا ةمجرتلا هذهب يندوز (9)

 نم نامثع ديسلا دبع

 .نادوسلا

 يندم هللا دبع نيمأ

 يندم هللا دبع نيمأ
 (ما151-١544)0(ه1404-154)

 . بيدأ ءخرؤم

 ةنيدملا يف هتدالو

 ىلع لصاح «ةرونملا

 ىلع ةبظاوملا عم «ةيئادتبالا
 ملعلاو بدألا تاسلج

 مرحلا تاقلح يف هقفلاو

 .فيرشلا يوبنلا

 لامعأ ةدع يف لمع

 سيئر لوأ ناكو «ةيرادإ

 ةنيدملا ةديرجل ريرحت
 ."7ه1785١ ماع ةرونملا

 :هراثآ نم

 :يفرصملا رامثتسالا

 يف ةمهاسملا تاكرش

 - .يمالسإلا عيرشتلا

 ةراضحلا ةعبطم :ةرهاقلا

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (5)

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .(547) مقر 4"١ صالط

 ءاملع :باتك يف ةمجرت هلو

 1 ١١*/؟ مهتفرع نوركفمو
 ءايدأل باتكو .«

 2٠١6  ة١5نضص «نويدوعس

 ةريزجلا يخرؤم مجعمو
 2117# - ”9"١ ص ةيبرعلا

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 .155/* نييدوعسلا



 «ةيبرعلا

 .صا_5

 همه

 نادلا :ةذج د .؟ط

 بهآ ءرشنلل ةيدوعسلا

 .صا_6

 رادلا :ةدج د  .ثط

 ءها٠14ه ءرشنلل ةيدوعسلا

 .صالق#

 يبرعلا خيراتلا

 :ةرهاقلا  .هتيفارغجو

 ةماعلا .ةيرضملا ةئيهلا

 به ءباتكلل

 1 ناد :ةرهاقلا .هرداصمو

 بها «فراعملا

 ىف برسعلا) صل

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 مها

 ةماهت“ :ةدج._.؟ط

 تفهاؤأ ءهرشنلل

 6 ؛يدوعسلا

 ةيمالسإلا ةفاقثلا -

 ةئيهلا :ةرهاقلا :اهزفاوحو

 نع .ةساردأ

 كح

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا أ

 .صا[لث٠٠ هأآ5 56

 (ماك1511-44)(ه1405159)

 . بتاك .ىقوقح « ضاق

 فوشلا ةديدج ىف دلو

 يف ًايماحم جّرختو «نانبلب
 ..اسنرفب نويل ةعماج

 قارعلا ىلإ بهذو

 نانبل ىلإ داع مث «سيردتلل
 ىف فئاظو ةدذع زمزغش و

 . ءاضقلا

 :ةعوبطملا هراثآ نم

 زوردلا نيدحوملا لصأ -
 . مهلوصأو

 ءاضقلاو لقعلا ةخيشم -

 .يزردلا يبهذملا

 :صمقتلا -

 . عيلط ديشر ةريس -

 1 :ًاطوطخم كرت اممو

 «ئزردنلا بهذملا «عيلط

 ةأرملا
 .. ؟2ةيزردلا

 )١( زوردلا .مالعأ مجعم 19/٠١١

 1 ا

 يواصلا ىفطصم ةنيمأ

 يروفن نيمأ
 )150-110:65ه()1؟1١9-1دكام(

 «يركسع بتاك « بيدأ

 دعب ًاطباض جوخت «ةيروسب

 ةيلكلا ىلإ بستنا نأ

 .ةيركسعلا

 ًاريزو نيم هنأ اهنم
 مهااا/8 ةنس تاللصاوملل

 حالصإلاو ةعارزلل ًاريزوو
 .ها 787 ةنس ىعارزلا

 نيلاجملا يف بتك هل
 عبط «يركسعلاو يملعلا
 . .-:اهنم

 .ليئارسإو برعلا

 دض برحلا ةيجيتارتسا 8

 . "”ليئارسإ

 يواصلا. ىفطصم ةنيمأ
 (ماكدم 000 (ه14028س00)

 . ةيمالسإلا ةبتاكلا

 ةلاسز نم. «ه14:04.لاوش

 .تفسؤي رون



 دواد .سنأ

 دهعملاب ةذاتسأ تلمع

 «ةيحرسملا نونفلل يلاغلا

 ىلعألا سلجملا يف ًاوضعو
 ًاوضعو «ةيمالسإلا نوؤشلل
 داحتا ةرادإ سلجم يف

 . باتكلا

 ةبتاك اهنأب تفرع
 خيراتلا يف اهتاباتكل ةيمالسإ
 اهتالسلسملو «يمالسإلا

 دقو .ةيمالسإلا ةينويزفلتلا
 تالؤاست اهتاباتك تراثأ

 امك ءةيركف تافالخو

. , 0 

 :اهتافلؤم نم

 ةديقعلاو ركفلا : ةيئاهبلا

 طيطختلاو عمجلاو ثحبلا
 ؛لماك هللا دبع حلاص

 ىنفلا دادعإلاو ةغايصلا
 راد :ةدج .يواصلا ةنيمأ

 «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا
 .صا84 ه5

 «ةلبقلا راد :ةدج  .١ط
 ءاوضأ) ص١٠١ ههه

 ١(. ؛ةيئاهبلا ىلع

 )١( ع نوملسملا 356 -.١4/
 عو ه4 ١/1 8/

 ع لصيفلا ه١
 .ها16408 ناضمر

 ف

 ةراضحو يدوراج
 :ةدج - .؟ط  .مالسإلا

 ةفاقثلل ةلبقلا راد
 ءها408 .ةيمالسإلا
 عم كارتشالاب) ص*٠

 .(فرش زيزعلا دبع

 :ناوئعب ًاضيأ ردصو)

 ةراضحو يدوراج ءاجر

 ةبتكم :ةرهاقلا . مالسإلا

 هه 5 ءرصسم

 .(ص*

  .ةفرشملا ةبعكلا -
 ظاكع ةسسؤم :ةدج

 ها88#© ءرشنلل

 . ص4

  .ةمظعملا ةبعكلا
 «يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صال014 ه5

 دواد سنأ

 ماو 1١94 (ه11*- 16

 .دفان رعاش

 ىلإ ةفاضإ .«ةعونتم .ةيرعشو

 هدلب يف «يميداكألا هطاشن

 نيواود ةدع هلف «رصم

 اياقب» هناويد اهرهشأ «ةيرعش

 ةرشع يتنثا وحنو «؛ريبع

 ةكلمم»و «ناطلسلا

 مرك ساطغ نوطنأ

 ةمكاحم»و .«لامجلا

 تاسارد ىلإ ةفاضإ «ىبنتملا

 ديدجتلا» لثم ةيدقنو ةيبدأ
 ةرجهملا ءارعش ىدل

 رعشلا يف ةروطسألا»و

 ةيؤرلا»و ؛؛ثيدحلا ىبرعلا

 رعشلا ىف ةيلخادلا
 ١ , 9«ثيدحلا

 مرك ساطغ نوطنأ
 ماقالت - )١5919 ماو 114

 بتاك ءدقان «بيدأ

 . ىميداكأ « غيلب

 «ةيكيرمألا توريب ةعماج
 «ءةيئائنبللا ةعماجلاو

 دّيصتب هعولوب فرُ
 مظنو «ةفّرّثَملا ةظفللا

 . ةقنؤملا ةرابعلا

 :هراثآ نم

 يبرعلا بدألاو ةيزمرلا -
 .1549 .ثيدحلا

 ةجحلا وذ) 158 ع لصيفلا (7)

 هلو .188 ص (ه7

 رعشلا ناويد يف ةمجرت

 .418 - 41/١ يبرعلا



 ةحيرف سيئنأ ٠ ناخ نمحرلا ماعنإ

20 , 

 ط .هللا دبع باتك

 .راهنل [ راد :توريب -."؟

 . ١51/4

 ناخ نمحرلا ماعنإ

  (ماقق 000 (هل 414

 اهتاعدو دنهلا مالعأ دح

 2 ”.زابكلا

 ةعامجلا ىلإ ٌمِضنا

 ١9490 ةنس ةيمالسإلا

 مهأ نم 2 حبصأو

 وضع ناكو .اهتايصخش

 ذنم ةعامجلا ىروش سلجم

 ىوس هتافو ىلإ ١4185 ةنس

 ريمأ وهو .ةلذحاو ةرتف

 ةيالوب ةيمالسإلا ةعامجلا
 ةنئس ذنم شيدارب ايهدام

 | نجسلل ضرعت .ةا/"

 ىلإ هئامتنال نيترم
 تاونس ةياكحو .ةعامجلا
 دادور» هباتك اهيوري نجسلا
 يذلا (نجسلا ةصق) «سفق
 يفوت نيح عبطلا ديق ناك
 50 .هللا ةمحر

 ءابتاكو ًابيطخ فرع دقو

 ص دزوملا مالعأ مجعم (9)

 1 ةضن

 تافلؤملا نم ددع هلو

 . 9ةعوبطملا

 زونأ دمحم -تاداسلا رونأ

 تاداسلا

 (ماقحكا- 112 (ه 1-0

 . بيطخ ءملاع

 | ةلالس نم .يناتسغادلا

 هنيدب رجاه .ناتسغاد ءازمأ

 نرقلا لئاوأ قشمد ىلإ

 تلوتسا امل رشع ثلاغلا

 هدالب ىلع سورلا ةموكح
 لماش خيشلا ةروث يف

 . ىناتسغادلا

 أرقو ءقشمد يف دلو

 .اهتذتاسأو اهخياشم ىلع
 فراعملا ةرازو هتدفوأ

 ةرهاقلا ىلإ م1515 ماع

 ًاثلحم داعو ..ةينيدلا

 ًاقفوم ًايعاذإو ًاعراب ًابيطخو
 قشمد تايوناث ىف ًاسردمو

 ةيمسرلا اهتايدادعإو
 دقو .ةصاخلاو ةيعرشلاو

 1919 خ يمالسإلا ملاعلا (7)
 “)1١414/4/165ه(..

 نيدلا لوصأ ةيلك نم لصح
 «ةيملاعلا ةداهشلا رهزألاب

 يف صصختلا ةداهشو

 .داشرإلاو ظعولا

 داحتال ًاسيئر ناك

 قشمدب ةيريخلا تايعمجلا
 بطخي ناكو .تاونس ةدع

 ةيكتلا عماج يف عوبسأ لك
 ءم19885 ماع ذنم ةيناميلسلا

 . همايأ رخآ ىلإ

 بتك ةذع فلأ

 ةيئادتبالا نيتلحرملل
 ةيبرتلا ةدام ىف ةيوناثلاو
 1 0 ةيمالسإلا

 ةحيرف سينأ
 (؟ماوو ل ه4

 . ثحاب 08 ىبعش بيدأ ْ

 ثارتلا يف هثوحبب زّيمت
 هتافلؤمو «ينانبللا يبعشلا

 . ةيماعلا ةجهللاب

 يف هاروتكدلا ىلع لصح :

 ةعماج نم ةيماسلا مولعلا

 ىلإ سرامو ءوغاكيش

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ (9)

 د 57 ص يرجهلا رشع

 'ةوعدتلاو ةععدلا .5*

 8886/7 ةينالسإلا



 رباج محلم سينأ كن

 سيردتلا بدألا بناج

 لمع ثيح .تاعماجلاب
 ةيكيرمألا ةعماجلاب ًاذاتسأ

 يتعصاجو توريب يف

 .اينروفيلاكو تروفكنارف

 : هتافلؤم نم

 ءامسأ» ءءاضر اي عمسا»

 ةينانبللا ىرقلاو ندملا
 لاثمألا» ءكاهيناعم ريسفتو

 يف ةراضحا ««ةينانبللا

 ةيرقلا ..لاوزلا قيرط

 .««؟ىسنأ نأ لبق» « «ةينانبللا

 ةينانبللا ةتكنلا» ««ةبورخلا
 ءاةولح ةراضحل ةمتت

 ةيماعلا ظافلألا مجعم»

 اهلوصأ ىلإ اهدرو

 | ةيبرع وحلن» ««ةيماسلا
 تاجهللا ةسارد» ؛««ةرسيم

 | طخلا» ««ةيملع ةسارد

 ««هتالكشمو هتأشن :يبرعلا

 .«برعلا دنع ةهاكفلا»

 ةغللا دعاوق طيسبت»

 ش رهشألا ءامسألو ««ةيبرعلا

 نابعش) ١94 ع لصيفلا )١(

 :.2141 ص (ه1*

 م10 اوه5) هام

 «ءيوغللا  ىثحابلا

 . بيدألا

 «ماشلا سلبارط يف دلو
 عباتيل توريب ىلإ لقتناو

 لغشو ءاهسفن ةعماجلا يف
 | ةيبرعلا ةرئادلا ةسائر يسرك

 سمخ نم رثكأ ةعماجلا يف
 عطقني مني ملو «ةئس نيرشعو .

 ءاقلإو فيلأتلا نع

 دهاعملا يف تارضاحملا
 . ةفلتخملا ةيلاغلا

 يملعلا عمجملا هراتخا

 ىملع طاشن هلو .ًالماع
 تاسارد ةدعب ماقف «قومرم

 . .:اهنم تافلؤم عضوو

 رضعلا يف رعشلا ءارمأ

 ةيرئنلا بيلاسألا روطت -

 .يبرعلا بدألا يف

 يف ةيبدألا تاهاجتالا

 '.ثيدحلا يبرعلا ملاعلا

 اهمالعأو ةيبدألا نونفلا .-
 . ةثيدحلا 'ةيبرعلا :ةضهنلا يف

 يف هنم ريثك رشن

 دقنلا ةسارد يف ةمدقم

 . يبدألا

 . ةرئاسلا تاراتخملا -

 تاياورلا نم ددع

 ىلإ :اهنم ةليوطلا ةيحرسملا

 ةريزجلا ؛ءءارمخحلا

 نم دشأ ءءارضخلا

 . ماقتنالا :

 ..لوألا ليجلا مالعأ

 مسا تحت ًاثيدح ترشن

 . ..؟رونلا بكاوم يف»

 نبا ناويد قيقحت

 1 .جم ىف « يتاعاسلا

 .لئاسرل رشنو قيقحت -

 .. ريثألا نبا نيدلا ءايض

 (طوطخم) رعش ناويد -
 نم ددع

 3 ك0 / 8 1

 رباج محلم سينأ
 ماوه 96١1)(ما11 "1م

 . ماحم «بتاك

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجنملا (؟)
 ثارستلا ىلا مك ص

 مجعم 2110/86 ص يعمجملا

 57١.. ص دروملا مالعأ



 رباج محلم سيئنأ

 «نانبلب هيلاع يف دلو

 ءًأامجرتم قشمد يف لمعو
 ةيبدأ ةلجم أشنأ كانهو

 «ملاعلا ىدص: اهامس

 9١؟5 ةنس نم ترمتسا

 لان موي 19759 ةنس ىتح

 ىلإ داعو «ءقوقحلا ةداهش
 .ةاماحملا يف لمعيل نانبل

 يف ةاماحملل ًابتكم أشنأ

 ةباقنل ًالثمم ناكو .هيلاع

 دعاقت نأ ىلإ اهيف نيماحملا
 .184517 ةنس يف

 66ه

 ملقلا عم ٍطاعت هل ناك

 ىتش يفو رثنلاو رعشلا يف
 يف بتك ءتاعوضوملا
 يفو .ء«نافرعلا' ةلجم

 ىلإ فرصنا ةريخألا هتاونس

 ٠ .ةينيدلا ثوحبلا

 رباج محلم سيئنأ

 لقعلا ةخيشم تعبط

 «(«ةيناحور تاجتنم» باتك

 هتايركذ نع ًاباتك ًاريخأو

 .7©2«تايركذو

 ةرضننل



 يزاغ وبأ نيدلا ردب 15 ةوالح ةمساب

 (ب)

 يزاغ وبأ نيدلا ردب ةدوع نب يتخب ةوالح ةمساب
 (ماقا/لة 511:4١)(ما14-)

 . ةرعاش « ةبيدأ

 «سلبان يف تدلو

 عامتجالا مسق نم تجرخت
 ةئس ةيندرألا ةعماجلا ىف

 ةبتكمل ةنيمأ تلمع 1

 . سلبان

 ةريصقلا ةصقلا تبتك

 ترشن «ةيرعش ليتارتو

 «رجفلا» ةديرج يف اهمظعم
 . .ةيسدقملا

 ةيصصق ةعومجم -

 ميتارت ثالث
5 200 
 .٠ هيرعس

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم )١(

 .4؟ ص نيرشعلا نرقلا

 (ماوؤ60-..20)(ه1416-:00)

 . ىفحص («بتاك

 ةيفاقثلا تالاقملا بتك

 رصق يف تاودنلا مظنو

 يف بتكو «نارهوب ةفاقثلا
 فحصلاو تالجملا

 ةيرئازجلا ةيعوبسألا
 ًايفحص لمعو .ةيبنجألاو

 «ةيروهمجلا» ةفيحص يف
 يف ذاتسأ وهو .ةيموكحلا

 يف ةيبرعلا ةغللا دهعم
 يح يف ليتغا .ةعماجلا
 .نارهوب يتنوملد

 ةغللاب تافلؤم هل

 رظناو .؟"”ةيبرعلا

 . كردتسملا

 /16) #١١ ع ةنيدملا (9)

 .(ه1 6

 (م1950-151488)(ه1409 امور

 .«يوغللا .«ىنفلا دقانلا

 .ريزولا

 صصختو «ةرهاقلاب دلو

 «ةيلاملا تاعيرشتلا ىف

 ةرازو فئاظو يف جردتو

 ًاليكو نيع ىتح ةيلاملا
 ىتح ١9514 ماع نم ةرازولل

 اريزو نيع نيح 6

 . ةفاقثلل

 ةمظنملل ًاراشتسم نيع مث
 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 «ةيفاقثلا نوؤشلل مولعلاو

 سلجمل دعاسملا ماعلا

 ةيبرعلا ةيداصتقالا ةدحولا

 198٠0.  91١/ا/ نم

 .ما91/8 ةنس ةيبرعلا ةغللا

 تائيهلا نم ريثكل وضع وهو
 ةيعمج 2 رسيثرو «ةيفاقثلا



 ءةليمجلا نوئفلا ىبحم

 .راثآلل ىلعألا سلجملاو

 ىف ةذع تالاقم رشن

 تايرودلاو فخحصلا

 نفلا نع ةيبرعلاو ةيرصملا

 ةدع هلو .نفلا دقنتو

 : يه تافلؤم

 . هلفو هتايح :راتخم

 رصم ةضهنو «ناتخم

 . (ةيسنرفلا ةغللاب)

 دومحم روصملا

 ديعس

 .داورلا نم ليج -

 .انملاع يف نفلا -

 .راتخنم لاّئملا

 .نانوي سيسمر نانفلا
 فسوي ناتفلا

 . '"”لماك

 يعافرلا مساق نيدلا ردب
 (ماوؤ84 5000 (هل 40ه

 نم «بتاك ء«مجرتم

 هو
 ىسمد .٠

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(
 ىف ةمجرت هلو .464 ص

 ةيرصم ةيصخش ةئام :باتك
 كالا ٠7١- ص ةّيصخشو
 .175 ص :يعمجملا ثارتلاو

 و

 : هلامعأ نم

 يف ىربكلا ناولألا
 .يبرغلا بدألا

 :هتامجرت نمو

 مللعو سكرام -

 - .رفيفول يرنه /عامتجالا

 .«ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 - صا ءمها١

 ؛يكارتشالا ركفلا لوصأ)

04 

 سيول /بدألاو نفلا -

 ةرازو :قشمد .كيتروه

 بها9989#٠© (ةفاقنثلا

 ركفلا ةلسلس) - . صالاثا/

 .(يملاعلا

 نايتيا /نونفلا لباقت -

 ةرازو :قشمد  .ويروس

 ءدها١41# (ءةفاقثلا

 ةلسلس)  .صالاله

 ؛ةيملاع ةيدقن تاسارد

06 

 ناميلس دمحم -لبجلا يودب
 .دمحألا

 دارم ميسب
 (ماقحخم ١91١ ١1)(ه م

 ذنم ءفحص ةدع لسار

 فّيرخ ميهاربإ ريشبلا .

 ماع ردصأ مث 19477 ماع

 عوبسألا» ةديرج 4

 ١975 ماع يفو .«روصملا

 «رابخألا» ةديرج ردصأ

 اهريدم ناك نأ دعب هباسحل

 يف ترمتساف 2191 ماع

 . ةليوط تاونس رودصلا

 :تافلؤملا نم هل

 ليلد» .«فراصملا ليلد»

 . '"”«ةيروسلا ةيروهمجلا

 فئرخ ميهاربإ ريشبلا:
 م1581 1١911 (هل 20 -186)

 دئار « يصصق بتاك

 يف ةليوطلا ةصقلا ٍِباَّنُك
 .ةيماعلا راصنأ نم ءسنوت

 ةعست ىضقو «ءةدعاوملا

 ىلع ددرتي ناكو . . ةينهملاو

 لمهي الو ..ءابدألا سلاجم

 يفامإ ناك لب .هتقو
 .ةباتك وأ ةعلاطم

 «ةيماعلا راصنأ نم ناك

 يف نيسمحتملا نم لب

 ةيبرعلا ةيفحصلا ةعوسوملا (؟)

 الق



 يليلتلا بيبحلا نب ريشبلا

 !ةباتك ةغلك اهنع عافدلا

 4س ركفلا ةلجم يف بتكو
 رطخ»١ ريهشلا هلاقم ع

 !«ةيبرعلا ىلع ىحصفلا

 :ةعوبطملا هتافلؤم

 ةكرشلا «ليللا قرب -

 عيزوتلاو رشنلل ةيموقلا

 تلان ةياورلا هلهو ؛ ١

 نم ناوهلبلا يلع ةزئاج
 . ةمضاعلا ةيدلب

 ءاهنيجارع يف ةلقدلا

 94589١-رشنلل ةيسنوتلا رادلا

 .(ةياور)

 يدان) لفلا مومشم -

 رشنلل ةيسنوتلا رادلا (ةصقلا
 .(صصق ةعومجم) ١

 لحام «ينابرد كبح:

 ةلجمب ًالوأ اهرشن (ةياور)
 ةسالفإ» ناوتعب «ركفلا»
 , 7188 ةنس

 يليلتلا بيبخلا نب ريشبلا
 ماو 1960) (ها 15 1650 ْ

 .ثحابلا « خرؤملا

 نييسنوتلا نيفلؤملا .مجارت )١(
 ةمجرت هلو 5-076 17١8:

 ص ؛نيّيسنوتلا ريهاشم» يف
 بدألا عمو ء3178 - ا

 ' .386056 ص ءايدألاو
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 ءابرج ةريزج يف دلو
 ةيلك نم هاروتكدلا لانو

 اسنرفب غروبتسار تسب بادآلا

 تاقالعلا» :هتحورطأ نع

 نيب ةيجولويديألاو ةيفاقثلا
 نرقلا يف برغلاو قرشلا
 ًاذاتسأ نيعو .«رشع عساتلا
 بادآلا ةيلك يف ًارضاحم

 ماع سنوتب ةيناسنإلا مولعلاو
 .ماوا

 .٠ . ثوحب ةدع هل

 : هتافلؤم نمو

 يف تابلقتلاو تامزألا 5

 - )١9:9 يمالسإلا ملاعلا

 .(م114

 نويكارتشالا نوينطولا - .
 برغملا يف نويباقنلاو

 »)1١9414  ءيبيرعلا
200111 . 

 ةيريخلب ملاس ريشبلا
 ماقد 1900 (ه1 4614

 نم «يعانصلا ثحابلا

 .ةيسئوتلا ةضهنلا داور

 ١1 ص نييسنوتلا ريهاشم (9)
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 فوعلا ريشب

 لوأ سسأو «ةيداصتقالاو

 نع فيلأت هلو «يراجتلاو

 ةعانصلا يف ريوطتلاو ثحبلا

 . ةيسنوتلا

 ريمفون 21 موي يفوت

 ةيلك ربنم ىلع ةرضاحم

 .""ريتسنملاب ةينقتلاو مولعلا

 فوعلا ريشب
 (م500-1554)(ه141 8-60

 يفحصلا بتاكلا

 .يمالسإلا

 ماع ةيفحصلا هتايح أدب

 الوؤسم ًاريدم م47

 «قشمد يف «مايألا» ةفيحصل
 ةديرج م1949 ماع ردصأو

 ًاسيئر لظو «رانملا»

 ىتح اهل ًاريدمو اهريرحتل
 يف كراشو م1457 ماع

 ثادحألا نم ديدعلا ةيطغت

 ةيبرعلا تارمتؤملاو

 ناكو ؛ةيلحملاو ةيميلقإلاو

 ملاَعلا» ةديرج يف ًازراب ًابتاك
 اهردصت يتلا ؟يمالسإلا

 «يمالسإلا ملاعلا ةطبار

 ءرارمتساب اهيف بتكي

 ةنضأ ص نييسنوتلا ريهاشم ق4فوفز



 ديعس دمحم ريشب 49 كشك ريشبلا

 ةلاسرلا» ةلجم ىف كلذكو
 . «ةيمالسإلا

 ةسايسلا ىف لاقم فالآ

 «ىمالسإلا ركفلاو بدألاو

 نيرشعو دحاو ىلإ ةفاضإ
 ةرشع اهنيب ًاعوبطم ًاباتك
 يف اهنم «ةيرعش نيواود

 : يمالسإلا ركفلا

 «انمالسإو مهتيكارتشا»

 مالسإلا ميلاعتا م5

 ««؟نيرسيملاو نيرسعملا نيب

 تالامث» :بدألا يفو

 ««نينحلا لباثتس# ,؟ىدنلا

 نيواود «بورغلا سمها

 .ةصق «ةسئاباو «ةيرعش

 ىفو .«ةفرعملا فوطق»و

 ًاتفو ًاروطتو ًاخيرات

 ركفلا يفو ؛««ةيلوؤسمو
 الو ةيروث ال)' ىسايسلا

 .اهريغو .«ةيكارتشا

 موي ةدج ةنيدم يف تام

 (ويلوي) زومت ١6 ةعمجلا

 . )ماع مل نع

 ىدامج) ١6" ع لصيفلا (

 .177ص (ها416١ ىلوألا

 قافآ ةلجم هل تمجرتو

 5 ع ”س ثارتلاو ةفاقغلا

 .(ه141© رخآلا عيبر)

 كشك ريشبلا
 (ماوخ 4 )ه1 44 بدد)

 ناديم يف روهشملا لطبلا
 . جنرطشلا

 أشنو «ةسوس ةنيدمب دلو
 نم وهو «ةمصاعلا سنوتب

 ةيسنوتلا ةعماجلا يسسؤم
 ةرهاب جئاتن هلو «جنرطشلل
 ةيموقلا تالباقملا يف

 .ةيملاعلاو ةيبرعلاو

 ةدعاق ىف تافنصم هلو

 . "”جنرطشلا ةبعل

 نادعك ريشب

 ماقد 1611704 10

 لمع .قشمد يف دلو

 رصقلا ىف ًايفحص ًاراشتسم

 سسأ .قشمدب يروهمجلا
 ةيموي ةديرج 5 ةرخغةنإ ماع

 ناكو ؛روهمجلا» مساب

 اهريرحت سيئرو اهبحاص
 رشنو .مها ماع ىتح

 .ةديدع تاللاقم اهيف

 :ةعوبطملا هلامعأ

 - نوينويهصلا ءالؤه
8 

 . ىسمد

 ١54. ص نييسنوتلا ريهاشم (؟)

 . قشمد - رواهنزيا أدبم -

 ةمذ يف رصانلا دبع -

 . قشمد - خيراتلا

 ليئارسإ رجنخ
 , "”قشمد - (ةمجرت)

 ةيسايس ةيضق ةئربتلا -

 :قشمد - .(قيلعتو قيسنت)

 مها «روهمجلا راد

 .ص"_س6

 ديعس دمحم ريشب
 (ماكك؛ -1510) ه6 155)

 نييفحصلا ديمع

 . نيينادوسلا

 «مايألا» ةفيحص .سسؤم

 .م19487 ماع ةينادوسلا

 ةينهملا هتايح أدب
 ةفاحصلا نهتما مث ءًاسردم
 لمع ثيح «تانيعبرألا يف

 «راتس نادوس» ةفيحص يف

 . ةيزيلجنولا

 ةيداليملا تانيتسلا يفو

 برعلا باتكلا داحتا .ءاضعأ

 هلو .ا/لو6 -ا44 ص
 ةعوسوملا يف ةمجرت
 .اله ١/ ةيبرعلا ةيفحصلا



 يموج دومحم نب ركب وبأ ١٠ يفاكلا دبع ريشبلا نب ركب وبأ

 ريشبلا نب ركب وبأ | يف ًايمالعإ ًاراشتسم نّيُع
 لمع امك «ةدحتملا ممألا

 سيئرل ًايمالعإ ًاراشتسم
 يلاقتنالا يركسعلا سلجملا

 راوس نمحرلا دبع .قيرفلا
 داحتا ةسائر ىلوتو «بهذلا

 تارم نيينادوسلا نييفاحصلا

 نم ددع هلو ءةديدع

 يتلا ةروشنملا تافلؤملا

 «نادوسلا خيرات لوانتت

 ةفاحصلا خيراتو

 . "9ةينادوسلا

 نمهلمجرتاممو
 :بتكلا

 :نادوسلا بونج

 قيئاوملا ضقن يف يدامتلا
 ريلآ ليبا /دوهعلاو

 :ندنل  .(ةةمجرت)

 «ةدودحملا تيالديم

 .صا948 ه1

 يف نادوسلا ةرادإ -
 تاركذم :يئانثلا مكحلا
 - .(ةمجرت) لب نيوقريس
 ةعماج راد :موطرخلا

 . موطرخلا

 ناضمر) 5١9 ع لصيفلا )١(

 ةفاققثلا قافآ .(ه6

 . اا

 يفاكلا دبع

 (ماقمخك 518١)(ه1 05 0*1

 «لضانم 2 يفحص

 . بيدأ «خرؤم

 بزحلا فوفص يف لمع
 ذنم يسنوتلا يروتسدلا

 ىلإ لغتشاو ءهسيسأت
 ةفاحصلاب سيردتلا بناج

 مهاسو ءركابلا هبابش ذنم
 سقافص ةعاذإب جاتنإلا يف
 ًاددع بتكو ءاهسيسأت ذنم

 تالسلسملا نم ًاريبك
 تايليثمتلاو .تاعونملاو
 ْ .اهل

 :ةعوبطملا هتافلؤم نم

 .ج ” «سقافص خيرات -

 نسحلا يبأ نع ةسارد -

 . ىمخللا

 .ةيسورفلا نع ةسارد -

 . براقع يف

 ةيشابلا نع قيقحت -
 . ةينيسحلاو

 . 9 دعش :ةايحلا ناويد -

 - 54 ص نييسنوتلا ريهاشم (؟)
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 يموج دومحم نب ركب وبأ
 م1117

 . ةيعادلا «ملاعلا

 جرخت ءايريجين يف دلو

 ماع ةعيرشلا ةيلك يف
 ءءاضقلا يف لمع .م1
 رفسلا لواحو «سيردتلا مث

 «هتسارد ةلصاومل ةرهاقلل

 رامعتسالا تاطلس نأ الإ

 نم ًافوخ كلذ نود تلاح

 عم هتلسرأو «نيملسملا

 .نادوسلا ىلإ نيرخآ

 لالقتسا دعب نيغغ

 سيئرل ًادعاسم ايريجين
 | ةمكحم يف ةاضقلا

 ءايلعلا ةيعرشلا فانئتسالا
 ةاضقلل ًاسيئر حبصأ مث

 ىتح «يلامشلا ميلقإلاب
 يتفملا م1915 ماع راص
 1 .دالبلل ربكألا

 نميألا دعاسلا ناكو

 يريجينلا يمالسإلا ميعزلل

 ةوعدلا يف وللب ودمحأ

 عدبلا ةبراحمو ةيمالسإلا
 يف كراشو «تافارخلاو

 رصن ةعامج» ةمظنم 2 ءاشنإ

 اوضع ناك امك (مالسإلا

 ىلعألا سلجملا نم لك يف



 نومحر نب ىفطصم ركب وبأ

 ءدجاسملا نوؤشل يملاعلا
 ةكمب يهقفلا عمجملاو
 ثوحبلا عمجمو «ةمركملا
 .ةرهاقلاب ةيمالسإلا

 ىلعألا سلنجملاو

 ءةيمالسإلا تاعماجلل
 «يمالسإلا ملاعلا ةطبارو .

 يف ءاملعلا رابك سلجمو
 ودمحأ ةعماجو ءايريجين .

 هبصانم رخآ ناكو ءوللب
 ميلعتلا سلجم ةسائر

 .ايريجين يف يوبرتلا

 كلملا ةزئاج ىلع زاح

 ماع ةيملاعلا لصيف
 تامدخلاب افارتعا ه8

 يف مالسإلل اهادأ يتلا :
 .ةوعدلا لاجم

 يف تافلؤم ةدع هل

 ءقحلا نييبتو ةوعدلا
 ميركلا نآرقلا يناعم مجرتو

 يف عبط) اسوهلا ةغل ىلإ
 كلملا ةقفن ىلع نانبل

 رسفو «(هللا همحري لصيف
 باتك يف ميركلا نآرقلا

 ىلإ ناهذألا در) هامس

 لوأ ناكو .«نآرقلا يناعم

 ةديقعلا :باتك هتافلؤم

 «ةعيرشلا ةقفاومب ةحيحصلا

 نع توريب يف ردص يذلا
 ى.ه9١!؟ ماع ةيبرعلا رادلا

 , 0ر1

 نومحر نب ىفطصم ركب وبأ

 )1940-1404ه()1١؟1١5-4دقام(

 مملعملا ءرعاشلا
 . يوغللا

 بازلاب (ةناّيل) ةيرقب دلو
 ذملتت ءرئازجلا يف يقرشلا

 يف سيداب نبا خيشلا ىلع
 لمع ءرضخألا عماجلا

 ةديرج يف ًايفحص ًاررحم
 اهيف بتكف «(قافولا»
 ةيبدألاو ةيسايسلا تالاقملا

 رئازجلا نع اهيف عفاد يتلا

 ندم نيب لقنت مث ؛ةملسملا

 ةمصاعلاو ةركسب

 «ميلعتلا ًانهتمم «ساروألاو

 لوقو فيلأتلا ىلإ ًافرصنمو
 . رعشلا

 ةلجم يف هدئاصق مظعم

 ةلجمو «ةيرصملا (رهزألا)

 ةلجمو «ةيسنوتلا (ايرثلا)

 رشن مث «ةينانبللا (بيدألا)

 )١( ع يمالسإلا ملاعلا ١775
 اه

 ىدامج) ٠ ع لصيفلا

 ١41١ عو ءه5400١ ةرخآلا

 .(ه151 ىلوألا ىدانج)

 يواطنطلا يلع نائب

 نع رئازجلا يف ناويدلا
 ةينطولا ةسسؤملا قيرط
 .""”عيزوتلاو رشنلل

 يبلحلا هدبع يركب
  11950(هل ١ 151١0وكام(

 .رعاشلا هيقفلا

 هدبع نب يركبوه
 .يفنحلا يبلحلا بجر

 سردو «بلح يف دلو

 ىلع ةيورسخلا ةسردملاب

 ةمالعلا مهلجسأ نم خويش
 .اقرزلا دمحأ

 ديرملا ةياده» باتك هل

 ءديحوتلا ةرهوج ىلإ
 .«ةيفاشلا ةلاسرلا»و

 «جحلا كسانم ىلإ ليلدلا»و

 ىف هبلغأ «هرعش ناويدا#و

 . "76 ىفطصملا حدم

 يواطنطلا يلع نانب

 (ماقخا 5500 (هل401-55)

 بجر) “١3 علصيفلا فقز

 .١١ل صا (ه1504

 ديرملا فاحتإ باتك ةمدقم (9)

 دبع هفلؤمل /ديحوتلا ةرهوجب
 ملقب ةمدقملا ءيناقللا مالسلا



 ملاعلا ءةرصغ ديرفو

 يلع خيشلا ,ةمالعلا

 ةيعادلا ةجوزو .يواطنطلا
 ماصع ذاتسألا يمالسإلا
 .راطعلا

 ةنيدم يف تدهشتسا

 عباسلا يف ايناملأب نخآ

 راذآ رهش نم رشع
 نم رثكأ دعب (سرام)
 درشتلا نم ًاماع رشع ةعبس
 .اهجوز عم ةبرغلاو

 تاللاقمو تاملك اهلو

 ةردان فقاومو لئاسرو

 ةعاجشو ةلوطب نع ءىبنت
 فقاومب انركذت «ةبيجع

 تادهاجيملا .ءاسنلا تالوطب

 . يمالسإلا انخيرات يف

 اهجوزاهيف بتكو

 ءاهيثري ةنيزح ةليوط ةديصق
 ريغص ناويد ىف تردص

 . «ليحر# مساب

 باتك اهل ردصو
 ةأرسملا رود :ناونعب

 :ايناملأ  .؟”ط  .ةملسملا

 «مالعإلل ةيمالسإلا رادلا

 .صق45 ها

 ةديصق باتكلا رخآ يفو

 ركذي مل اهئاثر يف

 :اهعلطم  اهبحاص
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 هتقر ىلع ٌرحلا اهُتوص

 "*عّرقو ًادقح لطابلا الم

 يودنلا يمركأ نيدلا ءاهب
 (ماؤ200-60)(هل١41-50)

 .ةيعاد «يفحص ء«ملاع

 ىلع نسحلا يبأ ةمالعلا

 راد يف يودنلا ىنسحلا

 وهو .(ءاملعلا ةودن) مولعلا

 هيلع راشأ يذلا «يودنلا

 يف نيملسملا خيرات نيودتب

 كلذب ماقف ءدنهلا بونج

 . مايق ريخ

 هبطخو هدوهجب كراش

 ىتلا ةفالخلا ةكرح ىف

 يف ماهسإ هل ناكو

 يف ةيمالسإلا ةفاحصلا

 .«يابموب يفو دنهلا بونج

 مساب ةيرهش ةلجم ردصأو
 ًافورعم ناكو .«طئاونلا»

 ةيعامتجالاو ةينيدلا هتاطاشنب

 -.|_مجرتملا_باتك نم تافطتقم )١(
 راشملا «ةملسملا ةأرملا# اهل
 ةماعزلا :راطعلا ماصع ءهيلإ
 *١ ص لتلا نسح /ةزيمتملا
 .اما-

 / نامثع جيهب

 هلو ءطاسوألا عيمج يف
 هقفلا يف ةذفان ةريصب

 ىلإ قفو دقو «يعفاشلا

 عوضوم يف ميق باتك عضو
 ةيبرعلا تايلاجلا لوصو

 دنهلا ىلإ ةيمالسإلا
 ةيمالسإلا تامدخلاو

 اهب ماق يتلا ةيخيراتلا
 بونج يف نوملسملا

 رايدو برعلا» مساب ءدنهلا
 . ؟”هدنهلا

 نامثع جيهب
 (ماو1951-46)(ه1408-140)

 «١ ىفحص ررحم « بيدأ

 . رشان

 لمع .توريب يف دلو

 مث ءانمز بدألا سيردت يف

 يف ريرحتلا ةيراتركس ىلوت
 . ةيتوريبلا «بيدألا» ةلجم

 ةضهن مالعأ نم ربتعي
 «يبرعلا ملاعلا يف رشنلا
 عم كارتشالاب أشنأ ثيح

 ملعلا رادقو .كمولعلا»

 . ؟نييالملل

 عا"5 جم يمالسإلا ثعبلا (9)

 ص (ها5 ناضمر)» ١
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 . يجنويلغ لوب

 لوساميل يف يفوت
 . (صربق) 2

 : هتافلؤم نمو

 احج قيفش عم كارت رتشاالاب)

  .؟ط  .(يكبلعبلا رينمو

 .ها"85 «نييالملل

 يجنويلغ لوب
 (ماقحا - 15١80 (ها ال 1255

 ءامصلا ددغلا بط دئار

 مسقل ًاسيئرو ًاذاتسأ ناك

 بط ةيلكب ةينطابلا ضارمألا
 ًاليمزو «سمش نيع ةعماج
 ةيكلملا ءابطألا ةيلكب

 سيئرل ًابئانو ,ندنلب
 خيراتل ةيلودلا ةيعمجلا
 . بطلا

 هتافلؤمب رهتشا دقو
 خيرات نع هتافلؤمو «ةيملعلا

 ةنعارفلا دنع بصلا

 . ءامدقلا نييرصملا

 .ص دروملا مالعأ مجعم )١(

 ةقن

 ىدامج) ٠٠ ع لصيفلا قففز

 .3175 ص (ه401١/ ةرخآلا

 لالا

 :ةيملعلا هلامعأ نم

 يدادغبلا فيطللا دبع

 سداسلا نرقلا بيبط

 .هتيصخش :يرجهلا

 ةئيهلا :ةرهاقلا  .هتازاجنإ

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 - .ضالا١ ه6

 ١١4(. ؛برعلا مالعأ)

 ةعيلط :سيفنلا نبا

 - .بطلا يف يملعلا دهعلا

 داشرإلا ةرازو :تيوكلا

 ءمها#9806 0  ءاينألاو

 يف تاسارد)  .ص[5

 . (يبرعلا ثارتلا

 - .لكأت الو ..لك
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - .ضاوم ها

 .(449 ؛أرقا)

 ساوحلا يف ناتلاقم
 ةلاسر :ةيعيبط لئاسمو

 «لصفلا يف ردنكسإلل

 ىمسملا ضرملا يف ةلاسر

 فيطللا دبع /سطيبايد
 قيقحتو ةسارد) يدادغبلا

 . (هدبع ديعس عم كا رتشالاب

 ءأ فالعالا ةرازو :تيوكلا
 ةثالث يف عقت «م1444 ماع مالعإلا ةرازو :تيوكل
 - ص6 مه

 .(148 ؛ يبرعلا ثارتلا)

 بطلا نيب تانومرهلا

 ةمالس سلوب

 ملح تونيس /نوناقلاو
 - .(ةمجرت) سود

 ةأشنم :ةيردنكسإلا

 . فراعملا

 مولعلا ةعوسوم
 ءاملعلاو ةيمالسإلا

 راد :ةرهاقلا .(ةعجارمو

 .ها78 - «لبقتسملا

 ةمالس سلوب
 (ماقالت 15١52 (ه11 00 190)

 ..ىمحلملا رعاشلا

 «شقللا نيدتب#» ةيرقب دلو

 .نانبل يف نيزج برق
 يتسردم يف هسورد ىقلتو

 قحتلا مث «ةمكحلاو ريرفلا

 لانو ةيعوسيلا ةعماجلاب
 ماع اهنم قوقحلا ةداهش
 نم ءاضقلا ىلوت .ماوكك

 يف م15 ماع ىلإ 13/4

 نويعجرمو سلبارط
 .ةلحزو ايبصاحو

 همحالمب رهتشا دقو «رثنلاو

 اهمظن ةمحلم هلف «ةيرعشلا

 ديع) اهامسأ تيب فالآ

 اهيف ىحوتسا يتلا (ريدغلا

 هللا يضر يلع مامإلا ةايح



 ل ةمالس سلوب
0 

 رودم رتيب

 ديع) ةيناثلا هتمحلمو «ءهنع

 ةينامث يف عقتو «(ضايرلا
 هل ثعابلا ناك تيب فالآ

 كلملا ةريس اهفيلأت ىلع

 ةدع هيف هلف هرشن امأ

 :اهنم بتك

 .؛دوجولا يف عارصلا»

 كلذ ىف» «؛ةيشعلا ثيدحا

 .«حلمو رزبخ» .«نامزلا

 تاركذم» .ء؛رمع ةياكح»

 «حيرج

2 

 رودم رثيب

 (ماكمحال- 6١51١)(هأ5 ال

 .ناويح ملاع

 . لصألا ينانبل . يناطيرب
 يف ناويحلا ملع ذاتسأ
 نم ماهجنمرب يتعماج
 ندنلز 2.140١ ىلإ 10
 .م19357 ىلإ 19491 نم

 يف ليون ةزئاج حنم

 رفص) ”" ع لصيفلا )32

 ص ةدلاخ مالقأ .(ه

 مالعأ مجعم ىلا - "4

 يللا ص دروملا

 ماعل بطلاو ايجولويسفلا
 كنارف عم ةكراشملاب

 ملع يف امهثوحبل تينريب

 . '"”ةعانملا

 : هتافلؤم نم

 يف سدحلاو ءارقتسالا

 لالب ةمجرت /يملعلا ريكفتلا
 ةرازو : قشمد - . يسويجلا

 ها١٠5” «ةفاققثلا

 . صاله

 ص دروملا مالعأ مجعم (0

6 



 يناهبنلا ميهاربإ نيدلا يقت رماع يناجتلا

 -ليلجلا دبع يرسنات

 نسح ليلجلا دبع

 رماع يناجتلا

 (ماكفخخ ل630 (هاآ 4 ١"؟4)

 .بتاك ١ ىفحص «رعاش

 («نامرد مأ» ىف دلو

 .ندنلب ىكلملا ةحصلا
 لا ؛ يف ١ هل داو

 َر |معو 2 ٠

 يتديرج يف ًايبدأو ًايسايس
 «نادوسلاب «ءادنلا»و «ملعلا»

 لمعلا يف طشنو
 ,©90 ايسلا

3 

 : هراثآ نم

 .ضيبألا لينلا يف ةينادوسلا

 رادلا :ركفلا راذ :ةرهاقلا -

 .ها٠89 قينادوسلا

 .رعش - لزهو دج

 يناهبنلا ميهاربإ نيدلا يقت
 (ما ق4 )١4 1١5 (ما1ةى 1 5

 3 ىضاقلا )0 خيشلا

 ريرحتلا بزح سسؤم

 . ىمالسإلا

 برق مزجإ ةيرق يف دلو .

 ةيملع ةئيب يف أشن .«افيح
 ميهاربإ خيشلا هدلاوف «ةينيد

 ءماشلا دالب يف ًاملعم ناك

 مولعلا هتدلاو تذخأو

 خيشلا اهدلاو نع ةينيدلا

 . يناهبنلا فسوي

 يف ةيملاعلا ىلع لصحو
 دهعملا لخد مث «ةعيرشلا

 ىلع لصحف ءرهزألل عباتلا

 مث ءءاضقلا يف ة زاجإلا

 مولبعلا راد ىلإ بستنا

 ةيبرعلا ةغللا ةساردل

 ءاضقلاب قحتلا .اهمولعو

 ايعرش ايضاق نيعف «يعرشلا
 ةيعرشلا ةمكحملا ىف

 ءسدقلاب مث ,ناسيبب
 يف ًاريخأو ءدللاف «ةلمرلاف

 ةروثلا مايق دعب

 خيشلا داهشتساو ةينيطسلفلا

 يف جمدنا «ماسقلا نيدلا زع

 سسأف «يسايسلا لمعلا

 ةيمالسإلا ماصتعالا ةيعمج

 نم ناكو .1978 ماع

 نيلتحملا درط اهفادهأ

 ةرجهلا ةمواقمو ءزيلكنإلا

 . ةيدوهيلا

 لاقتسا 140817 ماع يفو

 لمعلل غرفتو سيردتلا نم

 بزح سسأف «ينيدنلا
 يذلا يمالسإلا ريرحتلا
 ةفالخلا ةماقإ ىلإ وعدي
 ثبي ذخأو ,.ةيمالسإلا
 ةيبرعلا راطقألا يف هتوعد



 يداهلا دبع ددوت

 بجوأ امم ةيمالسإلاو

 نم ديدعلا ىلإ هرفس
 .لودلا

 تافلؤملا نم ًاددع فلأ

 موقت يتلا ةيسايسلاو ةيركفلا
 دقو «بزحلا ةوعد اهيلع

 «راكفألا هذه بزحلا ىنبت

 ةفاقثلا ردصم تحبصأو

 .بزحلل ةماعلا

 اهرشن يتلا هتافلؤم نم

 - سدقلا يف ريزحتلا بزح
 : لوألا باتكلا ادع ام

 ةعبطم .نيطسلف ذاقنإ -
 2.146٠ قشمد نوديز نبا 8

 17 «مالسإلا ماظن -

 يف مكحلا ماظن 3

 .,17 «مالسإلا

 يف يداصتقالا ماظنلا -
 كت «مالسإلا

 يف يعامتجالا ماظنلا -

 ل « مالسإلا

 «روتسدلا ةمدقم

1 

 «ةيمالسإلا ةلودلا

16. 

 ةيمالسإلا ةيصخشلا

 بزح تاروشنم (ًاءزج ١؟)

٠ 

 “1١16465 «ريرحتلا

 .1861 ,قةفالخلا

 «يبزحلا لتكتل جلا

١18461 

 .191/# «ريكفتلا

 ءةهيدبل ١ ةعرس 5

 كرم

 يداهلا دبع ددوت
 م1546 1١97١ )(ه110-5-140)

 .ةبتاك .ةلضانم «ةملعم

 نينج (/ةبارع يف تدلو

 ىلع تلصح مث «بيتاتكلا

 سفنلا ملعو ةيبرتلا ةداهش
 .تاملعملا راد نم

 ةريدمو ةملعم تلمع

 .سرادم ةدع يف ةسردم

 ةيمألا وحمل ةلمحب تماق

 «ءءانهشلا ءاتبأ ةسردم

 «ثارتلا عمجب تمتمها

 .هنم ريثكلا تعمجو

 نرقلا نم نيطسلف مالعأ )١(

 سماخلا نرقلا ىتح لوألا

 9/7١" - 5١. رشع

 ميكحلا قيفوت

 : اهتارادصإ نم

 :ةينيطسلف فيرارخ
 . ١م, - تهوريب

 مل ةينيطسلفلا ةايحلاب ةصاخ
 . ")دعب عبطت

 ميكحلا قيفوت

 م1541 185482 (ها141 7

 ىحرسملا بتاكلا

 . ةيبرعلا

 :وه حيحصللا هةهمسا

 ليعامسإ قيفوت نيسح
 .ميكحلا دمحأ

 يح يف ةيردنكسإلاب دلو

 يرصم بأ نم «كب مرحم»
 ةيلكب قحتلا .ةيكرت مأو
 ىلإ رفاس مث «قوقحلا

 ىلع لصحيل ابوروأ
 هنكل «هاروتكدلاف ريتسجاملا
 ىلإ هجتاو ةساردلا لمهأ

 - حرسملا ةصاخ  نفلا
 لمعو رصنم ىلإ داعو
 ةطلتخملا ةباينلاب
 نم ماع ةدمل ةيردنكسإلاب

 .44 ص نيرشعلا نرقلا



 ميكحلا قيفوت

 مث 21974 ىلإ 4

 يلهألا ءاضقلا ىلإ لقتنا

 ًالقنتم تاوئس سمخ ةدمل

 لجسو ء.ءندم ةدع نيب

 نم ةرتفلا كلت نع هتاعابطنا

 .هتافلؤم ضعب يف هتايح

 ًاريدم لمعو ةباينلا كرتو
 ةرازوب تاقيقحتلا ةرادإل

 داشرإلل ًاريدم مث «فراعملا

 نوؤشلا ةرازوب يعامتجالا

 نم لاقتساو «ةيعامتجالا

 ةفاحصلاب لغتشاو هتقيظو
 لمعو «مويلا رابخأ يف
 رادل ًاماع ًاريدم ًاضيأ
 ًاغرفتم ًاوضع مث «بتكلا

 ةياعرل ىلعألا سلجملاب
 مولعلاو بادآلاو نوئفلا

 ًابودنم مث «ةيعامتجالا

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل
 «م19489 ماع وكسنويلا يف

 سيراب نم رصم ىلإ داعو
 .بدألل غرفتو ماقك*

 : نيحلاو نيحلا نيب ناكف

 لدجلا ريثت اياضق ريشي
 رمتستو ةشقانملاو فالخلاو

 ماع يفو .ةيركفلا كراعملا

 ًاسيئر هباختنا مت م7

 .رصم باتك داحتال

 هبتك ءادهإب ىصوأ دقو

 ةديرجب هبتكم يف ةدوجوملا
 «باتكلا داحتا ىلإ مارهألا

 و1١6١

 اهل يتلا هقاروأ كلذكو

 . ”37بدألاو ملقلاب ةقالع

 :هنع تاساردو تافلؤم

 :ةعبسلا ةيرصانلا ةعنقأ -

 ميكحلا قيفوت ةشقانم

 /لكيه نيئسح دمحمو

 :توريب - .ضوع سيول
 ةبتكم :ةرهاقلا ؛يقرلا راد

 .هاأة٠5هؤ/ «يلوبدم

 :رصم يف نويلازعنالا

 ضوع سيول ىلع در

 )١( عد جم بتكلا ملاع ١
 ع ةنيدملا .ها4084 بجر

 (ها54 74 )/0/ ١7/07

 ١4« - 4 ص ءافرظ ةقلامع

 25 فول ص ةيبدأممق"'

 ص يتايح يف اوشاع 8
 ةيفحصو ًالجر 8" "١

 ركفلا مالعأ روصم ء١١ ص

 نيب ريهاشملا يبرعلا

 - 1/١" ءايحلاو لجخلا

 ع ةيروهمجلا ةديرج الا

 (ها1 0و7 /17/5)

 قيفوتل يصخشلا فلملا

 0984 20ه ص ميكحلا

 ميلقإ يف ةياورلا ايفارجويلبب
 ص ااتلدلا طسوو برغ
 ص يعمجملا ثارتلا . 4

 ممقلاو ةقلامعلا ليج ءلالك

 مالسإلا ءوض يف خماوشلا

 ال تايصخش .70“ ص
 مجعم ال4 - 50/7 ىسنت

 .377 ص درؤملا مالعأ

 ميكحلا قيفوت

 /نيرخآو ميكحلا قيفوتو
 :توريب  شاقنلا ءاجر

 ببمها5 ءرشنلاو

 .صاص08

 راد :ضايرلا ل 1

 بطه ءخيرملا

 .ص_0”7

 /ميكحلا قيفوت

 ميهاربإ ,مهدأ ليعامسإ

 ْ . يجان

 هراكفأ :ميكحلا قيفوت -

 ميحرلا دبع دمحأ /هراثآ -

 :ةرهاقلا . .ىفطصم

 «ةيجذومنلا ةعبطملا

 .ص ١6١ .هاالألا

 ال يذلا ميكحلا قيفوت -
 . ضوع سيسمر (/هفرعن

 )١89/4 ميكحلا قيفوت -
 - .جرف ليبن /١941(/

 د .ها١5ال ءقرهاقلا

 .(475 ؟ةيفاقثلا ةبتكملا)

 نانف ميكحلا قيفوت -

 يلع /ةركفلا نائفو ةجرفلا

 . يعارلا

 اللا ميكحلا قيفوت -

 .ه949١ ةرهاقلا



 ميكحلا قيفوت

 ًاركفم ميكحلا قيفوت -

 «سدقلا راد :ثوريب

 .صا6ال 5 نرخ نإ

 هؤارآو ميكحلا قيفوت -

 ةزيزع /بدألاو دقنلا ىئف

 .نديرم

 ميكحلا قيفوت

 يجان /ةراضحلا ةروطسأو

 راد :ةرهاقلا . بيج

 ,ىها14+م ةمدقملا «لالهلا

 .صا”ل5

 ةسارد :لزتعملا ةروث -

 /ميكحلا قيفوت بدأ يف
 :ةرهاقلا  .يركش يلاغ

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم
 .ص4أ15 ه5

 لامك /اليخب ميكحلا -
 .خالملا

 درلا :ميكحلا طوقس

 | ةدوع قيرط يف قئاثو ىلع

 .مورك نينسح /حورلا

 قيفوت بدألا قالمع

 نيسح دمحم / ميكحلا

 راد :ةرهاقلا  .يلادلا

 «فراعملا
 .ص ١4

 هاكات

 نايب لوح :هللا ةبضغ

٠١4 

 لك دض يوارعشلا خيشلا

 فسوي «ميكحلا قيفوت نم
 بيجن يكزو «سيردإ
 دلاخ دمحم /دومحم

 راد :ةرهاقلا .تباث

 .صه4 ءها40 «تباث

 عم :يعولا بدأ يف -

 قيفوت «يدعسملا دومحم

 فسوي /...ميكحلا

 ةكرشلا :سنوت  .يشانحلا

 .عيزوتلل ةيسنوتلا

 :عقاولاو ملحلا ةبعل -

 قيفوت بدأ يف ةسارد

 . يشيبارط جروج / ميكحلا

 قيفوت عمتسا نمل

 /؟ثدحت نم ىلإو ميكحلا

 - .يقوسد دمحأ قوراف

 «ةوعدلا راد :ةيردنكسإلا |
 .صمللا هاك 5

 لهأ نع اولاق اذام -

 .٠ ضوع سيسمر /؟فهكلا

 / ميكحلا قيفوت حرسم -
 .روذنم دمحم

 /ةلوهجملا تايحرسملا -

 .ةراود داؤف

 نم ميكحلا قيفوت عم -

 ةدوع ىلإ حورلا ةدوع
 - .يجعلق يردق /يعولا

 ميكحلا قيفوت

 بتاكلا راد :توريب

 هالو, «ىبرعلا

 .صاالك

 ىصخشلا فلملا

 دبع ميهاربإ /ميكحلا قيفوتل
 راد :ةرهاقلا  .زيزعلا

 "ها" بها7١41؟ «فراعملا

 .٠ ص

 :رصانلا دبع فلم

 عم يرصملا راسيلا راوح

 ٠ توريب - .ميكحلا قيفوت

 ,ها86١ ءاياضقلا راد

 .ص 44

 :ثاعبنالاو توملا

 قيفوت بدأ ىف ةءارق

 ؛ناتنوف ناج /ميكحلا

 5 .ةعبوق دمحم ةمجرت

 ةيسنوتلا رادلا :سنوت

 دمحم /دوقفملا يعولا -

 .ةدوع

 /ميكحلا .قيفوت ًاعادو

 ديسلا دمحم « جرف ليبن

 زكرملا :ةرهاقلا .ديع

 .هآ14١ «بادآلل ىموقلا

 : هتافلؤم

 يبدألا هجاتنإ أدب

 ملو «ةريغض تايحرسمب



 ميكحلا قيفوت

 دعب الإ ريبكلا هجاتنإ رهظي
 «تاوئسب سيراب نم هتدوع

 عباتت يف جرخي ذخأف
 هتلعج ةحجان لامعأ ةلسلس

 يئاور بتاك ربكأ ربتعي
 دقو .ةيبرعلا يف يحرسم

 ةيسنرفلا ىلإ هلامعأ تمجرت
 ةيسورلاو ةيزيلكنإلاو

 ضعب تلثم امك «ةينابسإلاو
 حراسم ىلع هتايحرسم

 هذهو .تسراخوبو سيراب

 | ةديرج اهترشن هلامعأب ةمئاق
 ا١؟1؟51/ ددعلا  ةيروهمجلا

 :ه١507/1١؟/6

 :ةيحرسملا لامعألا

 (م1988) فهكلا لهأ
 - دمحم م1650 داز رهش

 (م1915) ةيراوح ةريس
 مكحلا ةلكشم وأ اسكارب

 نويلامجب (م14)
 ميكحلا ناميلس (م1545)

 بيدوأ كلملا (م4)

 - عمتجملا حرسم (م1449)
 (م180)  ةيحرسم "5

 ةقفصلا (م1186) سيزيا

 - عونملا حرسملا (م1565)
 (م1485) ةيحرسم ١
 (م1460) توملا ةبعل
 (م1619) مالسلا كاوشأ
 (م19690) دغلا ىلإ ةلحر

 لي

 (م1169) ةمعانلا يديألا
 اي (م196) رئاحلا ناطلسلا

 (م155) ةرجشلا علاط

 (م1و59) مف لكل ماعطلا

 (م1956) راهنلا سمش

 0م راصرص ريصم

 سلجم م1955 ةطرولا

 ةياور ايندلا م11 لدعلا

 ريمحلا (م191/) ةيلزه

 .(ما9ا/ه)

 صصقلاو تاياورلا

 : ةريصقلا

 م1195 حورلا ةدوع

 كارتشالاب - روحسملا رصقلا

 (م1985) نيسح هط عم

 فايرألا يف بئان تايموي

 نم روفصع م10

 بعشأ (م1978) قرشلا

 ناطيشلا دهع (م194)

 دبعملا ةصقار (م147)
 سدقملا طابرلا (م19)

 نم  نفو ةلادع (م1545)

 (م1169) ءاضقلا تايركذ

 ةروث م6 فافزلا ةليل

 كنب (ما1و1/ه) بايشلا

 ةيحرسم ةياور  ةعلقلا
 .(ماوا/5)

 ةيركفلا لامعألا

 :ةيبدألاو ةيسايسلاو

 ميكحلا قيفوت
 ركفلا سمش تحت

 يل لاق يرامح (م198)

 يجاغلا جربلا نم (م1988)

 حابصملا تحت (م١144)
 ةرجش (م1447) رضخألا

 بدألا نف (م1546) مكحلا

 يف تالمأت (م160)
 ةيلداعتلا (م11854) ةسايسلا

 يحرسملا انبلاق (م1166)

 يعولا ةدوع (م1550

 ةدوع قيرط يف (م191/4)

 ركفلا نيب (م191/6) يعولا

 ةايحلا بدأ (م19417/5) نفلاو

 ةنس تايدحت (م1919/5)

 ةيلداعتلا (م198) كلل

 رصم (م19417) مالسإلا يف

 .(م19817) نيدهع نيب

 :ىرخأ لامعأ

 يف امك - داشنإلا ديشن

 رامح (م1440) ةاروتلا

 (م155) راوح ميكحلا

 (م141) مالظلا ناطلس

  ةيتاذ ةريس  رمعلا ةرهز

 ةلحر (م1565) لئاسر

 رعش  فيرخلاو عيبرلا
 - رمعلا نجس (م15)

 ةلحر (م154) تايركذ

 تايركذ  نيرصع نيب

 عم ثيدح (ماوالك)

 يفسلف راوح  بكوكلا



 دايز قيفوت

 ريسفت راتخم (م1814)

 ريسفتلا راتخم  يبطرقلا
  ةيلخاد حمالم (م191/0)

 فلؤملا عم راوح

 .(م19485)

 دايز قيفوت
 (م19194- 19:00 (ه1416-154)

 ضرألا ءارعش زربأ دحأ

 . ةلتحملا

 اهيفو «ةرصانلا يف دلو

 «ةيوناثلا ةسردملا يف ملعت

 ذنم اهتيدلب ةسائر ىلوتو
 هل ناويد لوأ .م191/8 ةنس

 ناونعب م1959 ةنس ردص
 . '”ءمكيديأ ىلع دشأ»

 : ًاضيأ هلو

 . رعش : مونلا لايتغا -

 .رعش :ةيرحلا ءانجس

 . ىرخأ ةعونمم دئاصق -

 - .دايز قيفوت ناويد

 «ةدوعلا راد :ةرهاقلا

 .صاا[8# ها

 بدألاو بدألا نع

 عالس ثارتلاو ةفاقثلا قافآ )١(

 .(ه1518 رخآلا عيبر) 5

١٠ 

 3 .نيطسلف يف يبعشلا

 «ةدوعلا راد :ثتوريب

 .صالا# ىمهالؤو»

 توملاةليلهت

 راد :توريب  .ةداهشلاو

 . ةدوعلا

 بدألا نم روص -

  .ىنيطسلفلا ىبعشلا

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب

 «هرشنلاو تاساردلل

 .صالالا ءهه"15

 موطاح ناميلس قيفوت
 ماقال 151: (ه 5-1

 تيدأ .٠

 ناولس رفك يف دلو
 ةعماجلا ىلإ بهذ «نانبلب
 ةغللا بادآ سردف ةيكريمألا
 يف ميلعتلا سرامو «ةيبرعلا
 مث .ةيوناثلا توريب سرادم

 رهتشاف نيتنجرألا ىلإ رفاس
 رجهنملا ءايدأ نيب

 . مهئارعشو

 ردلال باتك فلأ
 ءازجأ ةثالث يف ؛روثنملا

 هلو «نيتنجرألا يف عبط

 تافلؤمو ءرعش ناويد

 * . ىرخأ

 يوادرص ىسيع قيفوت

 0 ءا
 .  رجهملا يف يفوت

 قيفوت دمحم -ليوطلا قيفوت
 ليوطلا

 يوادرص ىسيع قيفوت

 ماو 1994) ه1 48-16

 .رعاش « يفحص

 ةَدْرَص» ةيرق يف دلو
 هللا مار ةنيدم نم ةبيرقلا

 يف طرخناو «سيردتلا

 يبرعلا ثعبلا بزح
 فصتنم يف يكارتشالا

 ندرألا رداغو. «تانيسمخلا

 مث ءاهيف ٌرقتساو قشمد ىلإ

 يف لمعو توريب ىلإ لقتنا
 «ةيمويلا «ريفسلا) ةديرج

 .اهيف لمعي وهو يفوتو

 شاع ءهاجتالا ّيموق

 ًاوضع ناكو «هتركفب ًامزتلم

 ملقلا ةطبار» يف ًاسسؤم

 . ””ندرألاب «رحلا

 : هراثآ نم

 نيليا /تابمولب ةيلمع -
 رثيب «يدا لوب «تروينيفاد

 418/١ زوردلا مالعأ مجعم (؟)

 .ةاكد

 005/١.. يبرعلا رعشلا ناويد (5)



 دمحم يبهو قيفوت ١1١ رمعم قيفوت

  .(ةمجرت)نامليغ
 «ةملكلا راد :توريب

 ةدراطم ةصق) ه8

 ديهشلل ليئارسإ تارباخم
 ليصافت «ةمالس نسح يلع

 ىلع ليئارسإ ءاليتسا ةيلمع
 يفكت مويناروي نط 9

 . (ةيرذ ةلبنق ١7 ةعانصل

 رمعم قيفوت
 (ماك1914-44) ه4 ل

 .يئاور « بيدأ

 ءافيح ةنيدم يف دلو

 . ةيكيرمألا

 نم ًازراب ًاهجو ناك
 .ينيطسلفلا بدألا هوجو

 :اهنم «لامعأ ةدع كرت

 .«نوهتب» ةياور -

 ' . ءىجال تاركذم 8

 صصقلا بناج ىلإ
 , 70تاساردلاو

 نب فورعم نب يبهو قيفوت
 1 دمحم

 (م148651-15144)(ها114-9١15١)

 «يركسع «يسايس

 )١( جم بتكلا ملاع  3٠١ع «
 مرحم) 14٠ه(.

 ريزو ءيوغل ءثحاب

 .يدرك

 حزن .ةيناميلسلا يف دلو

 ةمصاع لوبناتسا ىلإ
 يف كرتشا .ةنطلسلا
 ةيلامشلا اينابلأ تاكرح

 ةثعب يف لسرأو )141١(«

 مث .برغلا سلبارط ىلإ
 تنلعأو .ناقلبلا ىف براح

 رخاوأ يف ةماعلا برحلا

 ءاهعئاقو دهشف ١915 ةنس

 ةقرفلا يف نكر طباض ناكو
 يف تبراح يتلا ةيكرتلا

 (ليندردلا) ةعلق قانج

 كلذ دعب مدخو .ةبيعشلاو
 .ةوامسلا يف

 فئاظو يف بلقتو
 ًاريزو نيع 1 ةديدع ةيموكح
 يدمح ةرازو يف داصتقالل
 :م1544 ماع يج هجابلا
 يف فراعملل ًاهيزو حبصأو

 زيتخاو .ربج حلاص ةرازو
 يملعلا عمجملاب ًاوضع
 مث ؛هئاشنإ دنع يقارعلا
 نوؤشلا ةرازو دلقت

 قيفوت ةرازو يف ةيعامتجالا
 بختناو «ةثلاثلا يديوسلا
 ميلعتلا سلجمل ًاسيئر
 .فراعملا ةرازوب يلاعلا

 سيسأت يف مهاس دق ناكو

 يف يكارتشالا ةمألا بزح

 ١46١ (وينوي) ناريزح
 .ربج حلاص ةسائرب

 ليبق ندنل ىلإ رفاس دقو
 كانه ماقأف ؛ةروشلا مايق

 عم بفنصو .فيلأتلاو

 راشتسم «سدنومدأ رجيملا
 ةيقارعلا ةيلخادلا ةرازو

 يف هرخبتب فورعملا قباسلا

 سؤوماقلا» ةيدركلا ةغللا

 عبط) ؟يزيلجنإلا يدركلا
 .(19455 ةنس

 : هتافلؤم.

 تالاقمو تافلؤم هل ش

 ةيبرعلا تاغللاب تارضاحمو

 ةيدركلاو ةيكرتلاو
 باعك اهنم «ةيزيلكنإلاو
 «ةيكرتلاب) تاشاشرلا

 .(15أ١

 ةيدركلا هتافلؤم امأ

 ةيدركلا ةغللا دعاوق :اهنمف

 ةغللا ,.(1405و 1999)

 ةينيتاللا فورحلاب ةيدركلا
 يدرك سوماق .(19787
 سوماق .« 00 يبرع

 عم) يزيلكنإ يدرك
 سدنومدأ 2 ١955(.

 : ةيبرعلا هتافلؤم نمو



 داوع فسوي قيفوت ؟ 1١1 دمحم يبهو قيفوت

 ىف دارطتسالاو دصقلا

 .ةسايسلا بورد .(1960)

 .(1985) يريوك نوتلآ
 لصأ .(1461) روك مارهب

 .(1988) كوكرك مسا

 روزرهش ةيمست لصأ
 نم ةرفس (551)

 ي هلم ىلإ نايزاب يدنبرد
 . .خلإ (1958) ةجولسات

 لئاسرو ًابتك عضوو

 :اهنم ةيزيلكنإلا ةغللاب

 يف ةيرخصلا تاتوحنملا
 ,(14494) كودنوك فهك
 رضحلا يف ةيئارثملا اياقب
 (ةيديزيلا) ةيقارعلا ناتسدركو
 ةيدرك تاسارد .(245)
 ١9548(.. لوألا مسقلا)

 نايدألا نع تاسارد بتكو

 اميس ال «ةميدقلا ريطاسألاو

 ةئباصلا نععو ؛«ةيناريإلا
 .خلإ ةيفوصلاو

 بتكلاب ىنعي ناك
 «ةردانلا فحتلاو ةحلسألاو

 ةبتكم دادغب يف هرادب عمج
 تاعوبطملاب ةرماع

 ليثامتلاو تاطوطخملاو

 .ميدقلا حالسلا عطقو

 عمجملا فيلأت رثأ ىلعو
 «دادغب يف يدركلا يملعلا

 ىف هيف ًايرخف ًاوضع ريتخا
 ١!19. (وينوي) ناريزح

 ىلإ هتاطوطخمم ءادهإ ررقو
 . عمجملا قفز

 داوع فسوي قيفوت
 (ماكىخ6- ١91١ ١)(ه1105-)

 .يئاور «رعاش

 «فاص رحب# يف دلو

 .نانبلب ىلامشلا نتملا ءاضق

 هتسارد م ماع أدبو

 رام ريد ةنايدنس تحت

 ماع هدلاو هلسرأو .فسوي

 ثيح توريب ىلإ م47
 فسوي سيدقلا ةيلك لخد

 أدب . .نييعوسيلا ءابآلل

 ىف ةفاحصلا ةسرامم
 يفف ؛ءادنلا» يف مث «قربلا» ..

 قريبلا هتدفوأ مث «قريبلا»

 ىلوت ثيح قشمد ىلإ
 يف ريرحتلا ةيراتركس

 نم جرخت كانهو «سبقلا
 لغتشاو .قوقحلا ةيلك

 مث «دصارلا ريرحتل ًاسيئر

 يف ريرحتلا ةيراتركس ىلوت
 ينامث راهنلا ةفيحص

 اهنم لاقتسا مث .تاونس

 م١١15 ص دركلا مالعأ قفز

5" 

 .ةيعوبسألا «ديدجلا» أشنأو

 يسامولبدلا كلسلا لخد

 الصنق نيعو م1445 ماع
 . .نيتنجرألا يف نانبلل

 .اهريغو

 : هتافلؤم نم

 (م195) جرعألا يبصلا

 (م1984) فيغرلاو

 نامجرتلاو حئاسلاو
 مالكلا ناسرفو (م1955)
 مايألا رابغو م

 توريب نيحاوطو (م1و59)

 نامزلا لفاوقو (م1917)
 عيقصلا راطمو (ماوا/)

 رمعلا داصحو م4

 .(ما1582

 تافلؤملا هل تردصو
 . "9ةلماكلا

 ريسيت دمحم -نايبظ ريسيت

 نايبظ

 ها104/94/11 دالبلا (9)

 مرحم) "71١ ع لصيفلا

 مجعم 2114 ص (ه5

 554١. ص دروملا مالعأ



 نيسح دبع تبا

 نيسح دبع تباث

 (ماقهتل ١15:4 (ها105- 154

 . يسايس 2ِي ركسع

 نم ةحيرأ ةيرق يف دلو

 نيبأ ةظفاحمب دصر ةيريدم

 لمعو .نميلا بونج يف
 نجسو «ءةدم ةيدوعسلا ىف

 لمعو ءهنع جرفأ مث «كانه

 «نميلاب ينطولا سرحلا يف
 نييموقلا ةكرح ىلإ مضناو
 يف كراش امك ؛«برعلا
 يركسعلاو يسايسلا لمعلا

1١1* 

 يف .سردو «بونجلا يف
 . ةرهاقلاب ةيبرحلا ةيلكلا

 ةلودلا نمأل ًاريدم لمع

 يف مث «نيبأ ةظفاحم يف
 دعبو «ندع ةظفاحم

 نم هاروتكدلا ىلع هلوصح

 ريزول لوأ ًابئاث نيع وكسوم
 .ةلودلا نمأ

 :ناوتعب باتك هيف ردص

 نم لوصف :نيتروثلا ديهش
 تباث.د ديهشلا ةايح ةريس

 51 يتروث يف نيسح دبع

 نيسح دبع تباث

 ءانيو ربوتكأ 4١و ربمتبس
 دادعإ /ةديدجلا ةاًيحلا

 راد :ندع .نايد ىعدتم

 4 «ينادمهلا

 يف هتلاسر تناك
 ةروثلا) :ناونعب هاروتكدلا

 ىف ةداضملا ةروشلاو

 ةيطارقميدلا نميلا ةيروهمج
 ؛م19108 - 1951 ةيبعشلا

 نم اهيلع لصح يتلا
 ةيعامتجالا مولعلا دهعم

 .وكسومب

 نم ةقباسلا تامولعملاو )١(

 . روكذملا ثاتكلا



 قزر رباج ١15 ةزمح رباج

 ةزمح رباج

 (ماؤك14- 2100 (ها418-)

 .ةمزتلملا ةركفملا

 بتكلا نم ديدعلا كرت

 . '9ناميإلا رهوج» اهرخآ

 هسفن وه .نوكي دقو
 | ةجارف ةرزمح رباج»

 : بحاص

 درلل ينيقيلا ناهربلا

 ينيدلا ركفلا دقن باتك ىلع
 ' قافآلا راد :توريب  ؟ط

 يها٠565 قةديدجلا

 دوقنملا باتكلاو) ص6٠

 لالج قداص فيلأت نم وه
 . (مظعلا

 ع ؟ س ثارتلاو ةفاقثلا قافآ )١(

 .(ه1416 رخآلا عيبر) 5

 )جر

 قرر رباج
 مادو - 1١1150 (ه14:8- نيلننإ

 يمالسإلا بتاكلا ٠

 .فورعملا

 ةعامج تادايق دحأ

 نيملسملا ناوخإلا
 ..نيزرابلا

 ةعاذإلا ةلجمب لمع

 ذنم رصم يف نويزفلتلاو
 ًاريدم مث ,م1957 ماع

 ماع «ةوعدلا» ةلجم ريرحتل
 ريرحتل ًاسيئرف م5
 ةقطانلا «مالسإلا ءاول» ةلجم

 نيملسملا ناوخإلا ناسلب
 ديدعل ًابتاكو «م1485١ ماع

 تالاقملاو تاساردلا نم

 كرتعم يف كراش .ةميقلا
 .ةيدئاقعلاو ةيسايسلا ةايحلا

 عستل م6 ماع نجعسو

 تلطعو .«بذعو تاونس

 نجسو «.ةوعدلا ةفيحص

 لظو ءةثلاثو ةيناث ةرم

 هنم جرخو «هئدابمب ًاكسمتم

 يذلا قيرطلا لصاويل
 . .هراتخا

 حضف بتك ةدع فلأ

 تالقتعملااهيف

 ىسقأ ربتعت . .بيذعتلاو

 ًاماليإ اهرثكأو عجارملا
 . 29 سفنلل

 :هتافلؤم نم

 يف ناوخإلا حباذم -
 ةبيهر رارسأ :رصان نوجس

 - .١ط  .ةرم لوأل رشنت

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 .صا١4 ه١

 راد :ةرهاقلا  .؟ط

 .ةيمالسإلا رشنلاو عيزوتلا
 يف ج' يها55٠5 ةمدقملا

 . صاله“ :جما

 )1١١/1١5/ ىلا ع عمتجملا (0

 د 40 7# ص (ه 4
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 يركشلا زيزع رباج

 نسح ديهشلا مامإلا
 هتذمالت مالقأب انبلا

 .(ميدقتو دادعإ) هيرصاعمو

 راد :رصم «ةروصنملا

 ها 5 ءءاقولا

1# . 

 ىف ةسايسلاو ةلودلا -
 ا  .انيلا نسح ركف

 «ءافولا راد :ةروصنملا

 وحن) .صا6 هادو

 . 039 ؟ ةيعاو ةيمالسإ ةيلقع

 مالسإلا ىلع ةرماؤملا 5

 راد :ةرهاقلا  .ةرمتسم

 .ها98 «راصنألا

 راد :ةيردنكسإلا  .؟(ط

 .ها54٠4 قوعدلا

 رعاشلا :داوع دمحم

 راد :ةروصنملا  .ديهشلا

 .صاآا ءه408١ ءافولا
 يمالسإ بدأ وحن)

 مجارتلا :يملاع

 .(* «ريسلاو

 يف ناوخإلا ةحبذم -
 راد :ةرهاقلا . ةريظ ناميل

 ه8 «ماصتعالا

 ةيقيقحلا رارسألا

  .انبلا نسح لايتغال

 ءراصنألا راد :ةرهاقلا

١16 

 .صالا ها"

 زاد :ةيردنكسإلا  .؟ط

 . صامال ها 4 «ةوعدلا

 يركشلا زيزع رباج
 (ما ه4 1918)(ها1 ١7/1١1

 .يوايميك ثحاب

 نع فشكلا يف مهسأ

 نييقارعلا نييوايميكلا دجم
 دعب ام قارع وأ «ميدقلا

 .يمالسإلا حتفلا

 لصح .ةفوكلا يف دلو
 ىف هاروتكدلا ةداهش ىلع
 نيع «ةيوضعلا ءايميكلا
 نيملعملا راد ىف ًاسردم

 ةدع لغشأ .1945 ةيلاعلا
 ةلودلا ىف ةفلتخم بصانم
 ميلعتلل ًاماع ًاريدم :اهنم

 .دادغبب ةيبرتلا ةرازو يف
 ةرافسلا يف ًايفاقث ًاقخلمو

 ًافرشم مث «ةدجب ةيقارعلا
 ةيبرتلا ةرازو يف ًايوبرت
 يف ًاوضع ناكو .ميلعتلاو

 «يقارعلا يملعلا عمجملا
 ةيبرعلا ةغللا عمجمو
 يسف ًاورضعو «يندرألا

 ةيبرع ةيملع تايعمج

 ريضحتب رهتشاو «ةيملاعو
 ةيئاميك ةدام ةئام وحن

 يلغوأ فيرظ دهاج

 تايرودلا يف همساب ةلجسم

 , ؟0ةيملاعلا

 ةرشع نم رشكأ هلو

 : اهتم «بتك

 بسح ملعلا خيرات

 فوفصلل ةررقملا جهانملا

 ءايميكلا ماسقأل ةئلاثلا

 دومحم عم كارتشالاب)

 ةرازو :دانغب  .(ضايف

 ةمدقملا «يلاعلا ميلعتلا

 .ضصالاث5 عه

 قارعلا رثآم نع ةحمل

 . ةيملعلا

 يلغوأ فيرظ دهاج
 (ماوروال_-1540)(ه1401/- ١؟هو)

 رعاشلاو بيدألا

 .ريبكلا يمالسإلا

 شارام ةنيدم يف دلو

 مسق نم جرختو .ءايكرتب

 بدألاو ةيناملألا ةغللا

 بادآلا ةيلك ىف ىناملألا

 ًاسميدق فرشألا فجنلا )١(
 ملاع ء١٠٠ ص ًاثيدحو

 مرحم) " ع 8 جم بتكلا
 قارعلا ةلاسر نم ((4

 هللا دبع ملقب ةيفاقشلا

 :ينادوسلا



 امل نجم

 يلغوأ فيرظ دهاج

 لمعو «لوبناتسا ةعماجب

 رعش بتك هل تردصوؤو

 صصقو تاياكح بتكو

 . .دالوألل

 ءامسأ ضعب هذهو

 : هتافلؤم

 «ءالبن لاجر ةعبس :دالوألل

 ءسنأ «ءةراشإلا دالوأ

 «تاراقنلا «لغبلا دسألا

 دجلاو كلملا ءروفصعلا

 .بلقلا

 «لزانملا :رعش بتك

 . ءاجرلاو فوخلا «شيعلا

 راودأ :ةيبذألا هتافلؤم نم

 داهجلا لوح) داهجلا

 ايندلا هذه نإ (يناغفألا

 : (ايندلا ةقيقح لوح) ةنحطم

 هتاباتك ىلوأ تناكو'

 نابإ بدألا ةلجم يف ةيبدألا
 .ةماعلا ةيوناثلا يف هتسارد

 ةيبدأ تالجم يف بتكو

 ةلجم لثم «ةفلتخم ةيسايسو
 لالقتنالاو «ءارو ام

 ءمويلاو .ديدجلا

 ةأرسملاو ءمالسإلاو

 دئارج يف بتكو «ةرسألاو

 :هتيزاك يلم :لثم ةيمالسإ

 للحل

 . ؟0ديدجلا رودلاو «نامزو

 اربج ميهاربإ اربج
 (م15944- ا١وؤ؟١)(ه1516- )*"١

 ةمجرتلا مالعأ دحأ

 ةيبرغلا .نيتياورلل ةباتكلاو

 . ةيبرعلاو

 تايحرسم مجرت
 ةفاضإلاب .ةفورعملا ريبسكش

 نم ديدعلا ةباتك ىلإ
 .ةيبرعلا تاياورلا

 يف ٌرقتسا مث ءسدقلاو
 رادب ًاسردم اهب لمعو «دادغي

 غّرفت مث «ةيقارعلا نيملعملا
 . ةمجرتلاو بدألا ةباتكل

 نفلا داقن ةطبار سيئر ناك
 نم ريثكلا فلأو «قارعلا يف

 . '"'”يقارعلا نفلا نع بتكلا

 ةباتكلا يف هتبرجت نع
 هتايحب لصتت ىرخأ رومأو

 )١( ع عمتجملا 858 )4/1١/
 ا١46اه( ص 49.

 ع لهنملا (؟)  07١)رجب  نابعش
  6مالعأ نم ءاالا ص(اه

 يف يملاعلاو يبرعلا ركفلا

 ص نيرشعلا نرقلا 258-51

 ص مالعألاو مالعإلال يلد

 عثارتلاو ةفاقثلا فافآ

 صم 1١6.

 اربج ميهاربإ اربج

 ةرمنلا ةشياعم :هباتك ردصأ

 :توريب .ىرخأ قاروأو

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 ؟95 هها١41” ءرشنلاو

 .٠ ص

 هتريس نم ًالوصف بتكو
 باتك ىف تردص ةيتاذلا

 : تاريمألا عراش :ناونعب

  .ةيتاذ ةريس نم لوصف

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب

 «رشنلاو تاساردلل

 ."5"5 ه6

 باتك هيف ردص امك

 ديجمتو قلقلا :ناوئعب

 اربج ميركت باتك :ةايحلا
 نمحرلا دبع /اربج ميهاربإ
 :توريب - .نورخآو فينم

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا
 "ه5 هبها8١5 ءرشنلاو

 .ص

 ةلجملا» هل تصصضخو

 نع ردصت يتلا «ةيفاقثلا

 ىف ًافلم ةيندرألا ةعماجلا

 ص لوألا ءزجلا) "8 ددعلا
 .هيلي يذلاو 4 14١(

 ةيباتكلا هلامعأ: نم

 :ًافيلأتو ةمجرت

 سمنشلا كلملا

 :ىلوألا رثبلا «(ةيحرسم)



 اربج ميهاربإ اربج

 ءةيتاذ ةريس نم لوصف

 ام وأ ةرشع ةيناثلا ةليللا

 «(ةمجرت) ريبسكش /ءاشت

 ةصق) طئارخ الب ملاع

 نمحرلا دبع عم كارتشالاب
 رثكوف ميلو .ء.(فينم
 زمرلاو ةروطسألا .(ةمجرت)

 رشع ةسمخل ةيدقن تاسارد

 ناسنإلاو ريبسكش ءًادقان

 ىف ةسارد :دحوتسملا

 نوليد تيناج /بارتغالا

 /نفلا قافآ .«(ةمجرت)

 «(ةمجرت) تويلأ ردنسكلأ

 رثكوف /فنعلاو بخصلا
 : ىربكلا يسآملا .(ةمجرت)

 ريل كلملا  ليطع  تلماه
 ريبسكش /ثيبكم

 ةرمنلا ةشياعم «(ةمجرت»

 رانلا .ءىرخأ قاروأو

 يف تاسارد :رهوجلاو

 عراش .يف نودايص «رعشلا

 دمحم عم كارتشالاب) قيض

 ةيرحلا ء(روفصع

 «ةيدقن تاسارد :نافوطلاو

 يرب نيمرج /وماك ريبلأ
 ناينب يف تالمأت «(ةمجرت)

 :هتعانصو بيدألا «يرمرم

 .دقنلاو بدألا يف تاسارد

 ةسارد :زومت وأ سينودأ

 نايدألاو ريطاسألا ىف

 سميج /ةميدقلا ةيقرشلا

١1١1/ 

 ةاسأم .ء(ةمجرت) رزيرف

 ريبسكش /سنالويرك

 تربور ء(ةمجرت)

 نسبموط سنرول /تسورف

 :ةفسلفلا لبق ام ؛(ةمجرت)
 ةيركفلا هتارماغم يف ناسنإلا
 رادملا «(ةمجرت) ىلوألا

 ىرخألا فرغلا .ءقلغملا

 :تاتينوسلا «(ةياور)

 ريبسكش /اهنم نوعبرأ

 ملحلاو نفلا ؛.(ةمجرت)

 «ةنيدملا يف زومت «لعفلاو
 ةعومجم :ساموت ناليد

 «(ةمجرت) ةيدقن تالاقم

 مويلاو سمألا نيب دادغب

 ناسحإ عم كارتشالاب)

 رطم الب لوليأ ء(يحتف

 بدألا نم « ىرخأ صصقو

 يكيرمألاو يزيلجنإلا
 ةئيفسلا «(ةمجرت)رصاعملا

 .(ةياور)

 روبج ناميلس ليئاربج

 (م1551-5 .)(ها١1١4- "١

 . ققحم «ثحابي «بتاك

 نيتيرقلا ةيحان يف دلو
 قشمد يتنيدم نيب ةعقاولا

 ةداهش لان .صمحو

 خيراتلا يف هاروتكدلا

 (نوتتلرب) ةعماج نم يقرشلا
 فارشإب ؛ةدحتملا تايالولا

 روبج ناميلس ليئاربج

 عوضوم ناكو «يتح بيليف
 :يزوجلا نبا» هتحورطأ

 قيقحتو هتافلؤمو هتايح

 ةداهش لان امك ء«سدقلا

 نم ةفسلفلا يف هاروتكدلا

 ةدحتملا تايالولا

 . ةيكيرمألا

 هتايح لاوط لغشناو

 يسابعلاو يومألاو
 ,يبرعلا رعشلاو يسلدنألاو

 فارشإلا ىلوت . .ثيدحلا

 لئاسرلا رثكأ ىلع

 تمدق ىتلا تاحورطألاو

 ىف ايلعلا تاداهشلا لينل
 يف ةيبرعلا ةغللا ةرئاد
 نيب ةيكيرمألا ةعماجلا

 ذنمو ء(ماوال )1١960-

 فارشإلا رداب م1918 ماع
 هاروتكدلا تاحورطأ ىلع

 فسوي سيدقلا ةعماج يف

 يف نييعوسيلا ءابآلل
 كلت يف ىقلتو «توريب
  ءاقلإل تاوعد ةرتفلا

 ةعماجلل ًالثمم تارضاحم
 راطقأ ةدع يف ةيكيرمألا

 ةرايزب كلذك ماقو «ةيبرع
 تاعماجلا نم ديدعلا

 .ةيكيرمألاو ةيبوروألا



 روبج ناميلس ليئاربج

 :ةعوبطملا هتافلؤم

 ةئملا يف ةيبرعلا ةايحلا
 ىبنلا ةافو ىلع ىلوألا ةنس

 21957 «توريب  .ىبرعلا
 م

 هدقعو هبر دبع نبا

 ةعماجلا يف ريتسجام ةلاسر)

 :توريب .(ةيكيرمألا

 «ةيكيلوثاكلا ةعبطملا
 .صا8ة4 ما

 .(ةحقتمو ةديدج) " ط

 قافآلا راد :توريب -

 ,ماوؤالؤ .ةذيدجلا

 ش .ضصالا

 :ةعيبر يبأ نب رمع -

 :هرعشو هتايحو هرصع
 - .ءازجأ ةثالث يف ةسارد)

 ملعلا راد :توريب

 " .ماؤالا .نييالملل

 لوق :يبدألا انثارت نم -

 راد :توريب  .ربخو

 ء[ماقالد] «ةعابطلل رودنغ

 .صال9

 ضاير نم قاروأ -

 :توريب - .خيراتلاو بدألا

 ءةديدجلا قافآلا راد

 .صأ م١146

1١14 

 كولملا الشعراء. 

 قافآلا راد :توريباأ

 ,ماؤما ؛«ةديدجلا

 .ضصال[لت

 دقن :دقنلا مهفأ فيك -

 راد :توريب  .ا١ط .درو

 «م198» «ةديدجلا قافآلا

 .ص"_04

 - .ةيدابلاو ودبلا

 ملعلا راد .ثتوريب

 .م15448 «نييالملل

 ءهرمعلا مايأ نبم

 .م١19

 . قيقحتلا يف هدوهج

 ةرئاسلا بكاوكلا -

 فيلأت /ةرشاعلا ةئملا نايعأب

 - .يزغلا نيدلا مجن

 جمد نيمأ دمحم : توريب

 جا ل

 - .(طبضو قيقحت) « ط

 قافآلا راد :توريب

 22ص ,ماالؤ «ةديدجلا

 .ج'؟

 :توريب «يزوجلا

 .ماوالؤ

 .:تاساردلا

 رونلا دبع روبج

 مظعم نع تاساردب ماق

 يفطل ىفطصم لامعأ

 ةيصصقلا ىطولفنملا
 ةفلؤملا ءةيئاورلاو
 نع تردصو «ةمجرتملاو
 ىف ةديدجلا قافآلا راد
 000 ام ماع توريب

 تالاقم رششن امك

 يف ةليدع تاسماردو

 ةلجم) :ةيلاتلا تايرودلا

 «فطتقملا «لالهلا «ةملكلا

 «يلامألا «بيدألا «قرشملا

 فراعملا ةرئاد «,ثاحبألا

 «ةيبدألا تاساردلا «ةينانبللا

 كلذو (. . .يفاصلا دروملا

 . 220 ماع ذنم

 رونلا ديع روبج
 (ماككا 15150 (ه1411- 9*1

 يف نيثحابلا زربأ دحأ
 ةيميداكألا تاساردلا لاجم

 عا" جم بتكلا ملاع )١(

 نم (ه141 رفص - مرحم)
 ملقب ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر

  _هبتك ءفسوي رون دمحم

 ١/ :ثعبلا :نم فرصتب

 ؛(حوتف ىسيغع) م4
 دمحم) م8/1/١15941/ :ةروثلا

 تافاضإ عم (رورعز مثيه

 ليلد ءهدنع نم ةصاخ

 .547 ص مالعألاو مالعإلا



 يليلخلا دسأ رفعج

 مجاعملا دادعإو ةيبدألا

 . ةيوغللا

 «نودمحب) ةدلب يف دلو

 ىلع لصحتو «نائنبل يف

 نم بدألا يف هاروتكدلا

 «ةيسنرفلا نوبروسلا ةعماج

 ةئيه فئاظو يف بلقتو

 ةينانبللا .ةعماجلاب سيردتلا
 ةيلك ةدامع ىلإ لصو ىتح

 . ةيبرتلا

 مهأ دحأ دعيو

 زربأ نمو «نييعوسوملا
 سوماق «لهنملا» :هتافلؤم

 هعضو يسنرف /يبرع

 ليهس عم ةكراشملاب

 ««(يراوجلا» :ءسيردإ
 .«برعلا دنع فوصتلا» .

 ««نانبل ىف يماعلا رعشلا»

 ناوخإ» :«يبدألا مجعملا»
 ةفسلف يف تارظن» «ء«افصلا

 دبع مجعم» ؛«برعلا
 .؟”يسنرف /يبرع «رونلا

 يليلخلا دسأ رفعج

 (ماكفك ١971 (ه5-150١15)

 . فجنلا

 ةدعقلا وذ) 17ع لصيفلا )١(
 .15صا(ه 05

 لحلحل

 :ةديلع نونئف يف بتك

 ءهرثنو هرعش بدألا يف
 ءايفارغجلاو «خيراتلاو

 ريغ بادالا يف ىتحو
 . ةيبرعلا

 تابتعلا ةعوسوم»١ فلأو

 راد اهترشن يتلا «ةسّدقملا
 ةثالث ىلإ لصتو .فراعتلا

 يف ناكو ءادلجم رّششع

 ىلإ اهب لصي نأ همزع
 .٠ ددعلا اذه فعض

 تردصو ««مهتفرع اذكه»

 . هر قةدع هنم

 :ىرخألا هبتك نمو

 لئامخ نم تاحفن

 ءهها7817 ىسرافلا بدألا

 ًاميدنق ةيقارعلا ةصقلا
 ««تايموي» ءًاثيدحو
 تنك امدنع»و .«عئاضلا»و

 ىرق يف»و .«ايضاق

 قوف نم»و «.«نسجلا
 باتكو  :«ةيبارلا

 شماه ىلع»و ,«ٌنْهاَوْسَت١

 دالوأ»و .«ةيقارعلا ةروثلا

 «ةثم عباسلا ءزجلا تيأر قفز

 ةفاقثلا ةرازو نع ردص يذلا

 .ها 411 ماع ِناّمعب

 ديسلا لالج

 عمجم»و :؛يليلخلا

 ««ةتاضقانتملا

 ةيفارغج»و «4«تافارتعا»و

 ةلثف لآ»و ««ةيبرعلا دالبلا

 ذخأ اماو ««مهتفرع امك

 ةيسرافلا نم يبرعلا رعشلا

 نم يسرافلا رعشلاو

 يف مهعم تنكو ؛«ةيبرعلا
 يف ةمدقم»و .؛نجسلا

 .«ةيقارعلا ةصقلا خيرات

 ««لالقتسالا بوبح»و

 ثيدح»و «2«لظلا لايخ»و
 جاتنلا اذه لجو .«ىلعّسلا

 ىلإ ءةرم نم رثكأ عبط
 تالاقملا تارشع بناج |

 6.6 29 تايقيلعتلا و

 سومخيش - نيوخر كج

 ديسلا لالج
 م1 د50 (هل41-500١1)

 يرظنمو يسشّسؤم نم

 يبرعلا ثعبلا بزح
 قلفع ليشيم عم يكارتشالا

 : .هريغو

 روزلا ريد نم وهو

 .ةيروسب

 بجر) ٠١4 علضيفلا ©
 16١ 1603 ص (ه15



 يرشعلا لالج

 ةسايسلا ىف تافلؤم.هل .

 :اهنم «بزحلاو

 ءراهنلا راد :توريب

 .ضصالا5 هلال“

 (ماةم1 158500145 164)

 .ينف دقان

 يف ىربكلا ةلحملاب دلو

 ىلع لصحو ءرصم

 ةفسلفلا مسق بادآ سناسيل

 لمع مث .ةرهاقلا ٍةعماج

 ًاريتركس ناكو «ةفاحصلاب
 ركفلا» ةلجم ريرحتل

 ريرحتل ًاريدم مث «رصاعملا

 ةلجمو «ةلجملا» ةلجم

 ًايبدأ ًادقان لمع .«رعشلا»
 ةعاذإلا ةلجمب ًاينفو

 ًاذناتسأو ءنويزفلتلاو
 يلاعلا دهعملاب ًارضاحم

 دهعملاو «ةيحرسملا نونفلل
 - .ينفلا دقنلل يلاغلا

 نم تامجرت ةدع هل

 بدألا ىف ىبرغلا بدألا

 نم ةعومجمو ءحرسملاو

 بادآلا يف ةعوبطملا .بتكلا

 نم يحرسملا دقنلاو

 , ؟90هفيلأت

 :هل ردص اممو

 ىلع ولعي ناسنإلا -
 عبط ةيدقن ةسارد :ناسنإلا

 /شيع لكأ» باتك رخآ يف
  .دومحم ىفطصمل

 «ةدوعلا راد :توريب

 .(ص9١٠ فهلالؤت

  .عومد الب ةفاقث -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 ل .ضاثاأ#ل اهم

 .(ه05١ ؛أرقا)

 تافسلفلا ةقيقح -

 راد :ةرهاقلا  ةيمالسإلا
 .تء.د «يرصملا باتكلا

 فيلأت /حرسملا ةركف -

 ةمجرت) نوسجرف سيسنرف
 ةئيهلا :ةرهاقلا  .(قيلعتو

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 .سضص 6 يهزآ؟5

 دهاش دومحم ىفطصم -

  .؟9؟غط د .:هرصع ىلع

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .صاملا/ فاكؤك

 /4/ه© طسوألا قرشلا )0(

 عا س لصيفلا هاكن4

 .(ها8١ ا ناضمر) “

 فيرشلا قؤراف لالج

 ةيفسلفلا ةعوسوملا -

 ةمجرت) ةرصتخملا

 - .(نيرخآ عم كارتشالاب
 - ءىملقلا راد .:تثوريب

 .صكالا هاك

 فيرشلا قوراف لالج
 ماك -١1ة5؟0) (ها40*-15)

 «بتاك «يفحص

 . مجرتم

 لانو ءقشمد يف دلو

 نم قوقحلا يف ةزاجإلا
 .1444 ماع قشمد ةعماج

 «ةفاحصلاو ميلعتلا يف لمع

 يف «ةدحولا» ةديرج سأرو
 سيسأت ىف كراشو .قشمد

 لئاؤأ «نميرشت» ةديرج
 نأرو «ةيداليملا تانيعبسلا

 فقوملا» ةلجم ريرحت
 داحتا اهردصي ىتلا «يبدألا
 . برعلا باتكلا

 يف هتالاقم رشن أدبو
 «ةيت وريبلا «بيدألا» ةلجم

 .ةيروسلا «ثعبلا)و

 :ةعوبطملا هلامعأ

 - بصقلا ديقانع -

 بدألا نم تاراتخم

 قشمد - ةمجرت  ىكريمألا

 .184869 داورلا راد -



 فيرشلا قوراف لالج

 يكروغ تالسارم -

 راد - قشمد «ط «فوخيشت

 ١1941١. «ةيبرعلا ةظقيلا

 راد -قشمد -يكروغ

 .1981 داورلا

 يف ةيسايئسلا ةياعدلا

  يبرعلا مالعإلا ةمدخ

 ةفاحصلا. راذ  قشمد

0.0805 

 يتايفوسلا بدألا ملع -

 .19554 ةفاحصلا راد -

 اهاري امك ةييرعلا ةروثلا
 :قشمد  .يبرغلا راسيلا

 .ه88١ .ةفاقثلا ةرازو

 بدأ نم) - .صال#
 .(5 ؛ ةكرعملا

 رعاش ىكسفوكايام ' 
 يف ةيكارتشالا ةروشلا
 دادغب  يتايفوسلا رعشلا
7 . 

 ركفلا اياضق ضعب

 داحتا  رصاعملا يبرعلا

 .5١ا/5 برعلا باتكلا

 برعلا باتكلا داحتا
 . ل ةالك

 الا

 ًالوؤسم ناك بدألا نإ:

 برعلا باتكلا داحتا

 .ا ال4

 ةهبج لجأ نم
 دومصلل ةيجولويديأ
 باتكلا داحتا  يدصتلاو
 .191/4 برعلا

 رعشلا يف ةيكيتنامورلا -
 ةيروس يف رصاعملا يبرعلا

 برغلا تاتكلا داحتا
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 -ةينيطسلف راكفأ

 1581١. قشمد

 -'ىتييفوسلا بدألا :ىف -

 201941 قشمد

 يكروج نيب
 تالسارم :فوخيشتو

 راد :قشمد - (ةمجرت)

 ها ا/# ةمدقملا .؛ةظقيلا

 نويع ةلسلس)  .ص”08 |

 3١(. ؟يبرغلا بدألا

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 هلو .الؤ١ - 9/88 ص

 ةعوسوملا يف ةمجرت
 م١/1 ةيبرعلا ةيفحصلا

 .م1985 :ريخألا يف .هتافوو

 يصمامحلا نيدلا لالج

 يصمامحلا نيدلا لالج
 (ماكفطل 000 (ها١ 4 مى 0)

 ماع يفحصلا لمعلا أدب
 نم هجرخت مغر مل

 ًاررحم أدب .ةسدنهلا ةيلك
 مث (مارهألا) ةديرجب ًايضاير

 يضايرلا مسقلل ًاسيئر
 مث (قرشلا بكوك) ةديرجب

 زور) ةرسأ ىلإ مضنا

 «(لالهلا راد) مث (فسويلا

 ريرحت ةسائر ىلإ اهنمو

 ةديرج مث «(نامزلا) ةديرج

 امك .انهئاشنإ دنع (رابخألا)

 ريدملا بئان بصنم ىلوت

 ةعابطلل ريرحتلا رادل ماعلا
 ءابنأ .ةلاكو سيئرو ءرشنلاو

 سيئرو ءطسوألا قرشلا

 ةرم (رايخألا) ريرحت

 . 7 ىرخأ

 : هلامعأ نم

 د .زاوسألا ءارو راوح

 تتكملا :ةرهاقلا  .؛ط

 .ثيدحلا.يرصملا

  .ةعوطقملا ةبرقلا

 راد :ةرهاقلا  ."ط

 .ه507١ «قورشلا

 4١# ع طسوألا قرشلا (0

 ها



 شاقنلا نيدلا لالج

 - .نادوسلا يف اذام
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص'"ش "١ يىهلاككو

 ىلإ ربخلا نم

 - .يفحصلا عوضوملا

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 2 .صااظ8 صمم

 3 .يفحصلا بودنملا

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - .(ءزج نم رثكأ) ه8

 .(ةيفحص. تاسارد)

 شاقنلا نيدلا لالح

 (ماكخ6- ١51 ١)(ه11:5-18)

 .يئانغ رعاش « بيدأ

 جّرخت .سنوت يف دلو
 رشن .ةنوتيزلا ةعفاج نم

 :تالجم يف هذئاصق

 «ايرثلا»و «يبدألا ملاعلا»

 ,37سنوتب «ةودنلا»و

 «فيلآتلا نم ةعومجم هل

 :اهنم

 ةياورو «رعش ناويد

 ةيرهم وأ .«ةنجاطرق طوقس

 نومأملاو .ةيبلغألا

 هللا نيدل زعملاو «ىسابعلا

 )١( يبرعلا رعشلا ناويد ١/018.

 نفي

 لاجرو «نيدلا ريخو

 «نقلم تاركذمو «نوزاتمم

 .ءزتعملا نب هللا دبعو

 ..يسنوتلا بدألا خيراتو

 ةبشخ لامج

 (ماخخأ 5000 (ه1 411

 .رصم. يف نيملسملا نابشلا

 بصانم ةدع لغشي ناكو
 نابشلا تايعمج يف ةيسيئر
 وهف .ةيملاعلا نيملسملا
 ىلعألا سلجملاب وضع
 سيئرو «ةيمالسإلا نوؤشلل

 ةيعمجلا ةرادإ سلجم
 نيفاشكلا ىمادقل ةيزكرملا '

 ةيعمج سيئرو «تادشرملاو
 ."ةيزكرملا ةيوجلا ةفاشكلا

 : هلامعأ نم

 ءالتخللا باعلأ

 دمحم نسج عم كارتشالاب)

 راد :ةرهاقلا  .(رهوج

 77١ ,ها7417 ؛فراعملا
 ؛ةفاشكلا ةبتكم)  .ص
0 

 ءىدتبملا فاشكلا

 ع يمالسإلا ملاعلا رابخأ (0)

 هلت اا

 ينيسحلا حلاص لامج

 :ةرهاقلا  ."ط ا .(رهوج

 .فراعملا راد

 ينيسحلا حلاص لامج

 (ماقها - 1849)(ه1105-16)

 ءيسايس ينطو ميعز
 .بيدأ

 قحتلا .سدقلا يف دلو

 ينيطسلفلا ينطولا لمعلاب
 ناجلل ًاماع ًانيمأ حبصأو

 قئبنت تناك يتلا ةيذيفنتلا

 ةيبرعلا تارمتؤملا نع
 ًاماع ًانيمأو «ةينيطسلفلا

 ىلعألا يمالسإلا سلجملل
 نيمأ جاحلا همعزت يذلا
 | ماع يف . ينيسحلا

 بزحلل اسيئر بختنا
 يفو «ينيطسلفلا يبرعلا
 دفولا سأربتت ١945 ماع

 ءندنل ىلإ ينيطسلفلا

 ةنجللا لح ةيناطيربلا
 .ايلعلا ةيبرعلا

 ماع ةينيطسلفلا ةبكنلا دعب

 ةرهاقلا ىلإ أجتلا 4

 ةموكح يف كرتشا ثيح

 يفو .نيطسلف مومع

 يذلا ينيطسلفلا رمتؤملا

 21948 ماع ةزغ يف دقع



 دمحأ دمحم لامج

 ثيح ةيدوعسلا ىلإ لقتنا مث
 .دوعس كلملل ًاراشتسم نيع

 ةصاخ ةيائع هل تناك

 تالاقم ةدع رشن «بدألاب

 «فحصلا نم ددع يف

 :امه « نيتصق بتكو

 ةعبطم «سدقلا .ايرث

 .5"191 ماتيألا راد

 ديدح ةكس ىلع

 .«سدقلا .(ةياور) زاجحلا

 7"1١91,. ةيعانصلا ةعبطملا

 ءاوللا ةديرج .ردصأ امك

 بزحلا ناسلب ةقطان)

 م

 لامج -يفيطعلا لامج

 يفيطعلا دمحأ نب نيدلا

 (ماكوك 00 (؟ما1ال_ء.0)

 نيفورعملا باّنكلا نم
 .نادوسلا يف

 ريزو بصنم لغش

 نرقلا نم نيطسلف مالعأ )١(

 سماخلا نرقلا ىتح لوألا

 .مخا/ - 85/7 رشع

 لنفي

 .ةينادوسلا تاموكحلا

 : هتافلؤم نم

 نادمح دومحم لامج

 (ماككا - 19148) (ه141- نيضنف)]

 .يلازعلا .ءثحاب ءركفم

 ىرق ىدحإ يف دلو

 ةظفاحمب بويلق ةنيدم

 لمع ؛ةيرصملا ةيبويلقلا
 نم ةرتفلا ىف تاعماجلاب

 ثيح م ىلإ م6

 ةئيه فئاظو يف جردت
 ذاتسأ ةجرد ىتح سيردتلا

 غِرفتلا ررق .ايفارغجلل
 فالخ دعب يملعلا ثحبلل

 ةعماجلاب نيلوؤسملا عم

 ةيقرت ىلع هريغ لوصحل
 ناكو ءاهب قحألا وه ناك

 نيثالثلاو ةسماخلا يف كاذنآ

 لك يف وضع .هرمع نم
 ةيفارغجلا ةيعمجلا نم

 كرويوين ةيعمج ؛ةيرصملا
 نيتنجللا وضع «ةيفارغجلا
 داوملل ةيعرفلاو ةيلصألا
 ةيبرتلا ةرازو يف ةيعامتجالا

 نكي مل .رصمب ميلعتلاو

 لوألا عيبر) ١١7 ع لصيفلا (؟)

 /١151ه(.

 الإ هلزنم يف ًادحأ لبقتسي

 يتلا هتقيقش ريغ ءمامل
 دقو ءًايعوبسأ هروزت تناك
 امك  ةلزعلا ةذح تداز

 عيقوت دعب  هقيقش لوقي
 رونأ يرصملا سيئرلا
 بماك ةيقافتا تاداسلا

 يف رمتؤم هلوح دقع
 يذ رهش يف ءاينابسإ
 قفاوملا ء«ه416١ ةجحلا
 .م149© (ويام) رايأ رهشل

 تايوتحم هت رسأ تدهأو

 مضت يتلا ةصاخلا هتبتكم

 ىلإ باتك فالآ ةعبرأ
 «ىربكلا ةرهاقلا ةبتكم

 ةصصختملا بتكلا لثمتو
 اهتيفارغجو رصم خيرات يف
 ةبتكملا عاب رأ ةثالث

 .ةادهملا

 :هلامعأ نم

 رامعتسالا ةيجيتارتسا -

 ؛ةرهاقلا - .ريرحتلاو

 لوألا عيبر) ١ ع لصيفلا ()
 18-7٠١ ص (ه1414:

 ةيموقلا ةعوسوملا
 ص ةيرصملا تايصخشلل

 /6) "هالال ع روصملا 47

 .(ه



 نادمح دومحم لامج

 «قورشلا راد :توريب

 .ص ها

 ةسارد :برعلا لورتب -
 - .ةيرشبلا ايفارغجلا ىف
 «ةفرعملا راد :ةرهانقلا

 .صا”ثث"ا اها

 - .تائيبلا نم طامنأ

 - «بتكلا ملاع :ةرهاقلا
 .صا8 يااا

 يمالسإلا ملاعلا -
 ملاع :ةرهاقلا  .رصاعملا
 بها «بتكلا

 .صا”٠

 .؟ط  .ندملا ةيفارغج -

 .بتكلا ملاع : ةرهاقلا -

 :ايسآو ايوروأ نيب -
 رئاظنلا يف ”ةسارد

 ملاع :ةرهاقلا  .ةيفارغجلا
 .بتكلا

 ةسارد :رصم ةيصخش -

  .ناكملا ةيرقبع يف

 «بتكلا ملاع :ةرهاقلا

 .جما هادا

 يف ريرحتلاو رامعتسالا -

 :ةرهاقلا  .يبرعلا ملاعلا

 ةيرصملا رادلا :ملقلا راد

 ءها84 .فيلأتلل

 .صا٠
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 ةيجيتارتسالا ىف ءانيس -
  .ايفارغجلاو ةسايسلاو
 «يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا

 .صالا١6 عه

 راد :ةرهاقلا - .ءانيس -
 ءها541#  .لالهلا
 ؛لالهلا باتك)  .سص'٠6

 هباتك نمض روشنم) ١(

 ردص دقو ؛رصم ةيصخشاا

 وبأ دمحأ ميدقتب ًالقتسم انه

 .(ديز

 اتلدلا طسو ناكس
 ةلاسر)» ًاثيدحو ًاميدق

 ةغللاب) م16 (هاروتكد

 .(ةيزيلجنإلا

 ملاعلا يف تاسارد -

 .م1 ١ يبرعلا

 ةيفارغج رهاظم ضعب -

 .(ةيزيلجنإلا ةغللاب) م01

 ةيفارغج يف ةسارد

 م1 «ندملا

 ةدحولاو ةيصخشلا -

 «يبرعلا ملاعلا يف ةيميلقإلا
 .م168

 ناكسلا عيزوتو ومن

 .ما64 «ءرصم يف

 «ةيبرعلا ةنيدملا

 .م14

 نادمح دومحم لامج

 باتك ةمدقم) ةرهاقلا

 ةمجرت (تراويتس دنومزيد

 .م65 ىقفح ىيحي

 ةيرضحلا ىف تاسارد

 .(ةيزيلجنإلا

 ءًايجولوبورثنأ دوهيلا -
 م 1 5ا/

 ءةديدجلا ايقيرفأ

 .ماقكك

 ةيبرعلا ةيروهمجلا
 .ما1 «ةيبيللا

 يف ربوتكأ 5

 «ةيملاعلا ةيجيتارتسالا

 .م15

 .ماواله سيوسلا ةانق

 ملاعلا ةعوسوم

 ًابيرقت دعم) يمالسإلا

 .(عبطلل

 ملاعلا ةيفارغج

 .يمالسإلا

 :باتك هتافو دعب ردصو

 - رصاعملا يمالسإلا ملاعلا

 «لالهلا راد :ةرهاقلا

 .صاه٠ ه6



 يفيطعلا دمحأ نيدلا لامج "١ ةير وبأ دومحم لامج

 (مادوم 19100 (ها 464

 .لافطألا

 ةروصتملا يف دلو

 ىلع لصحو ءرصمب
 ةغللا يف باداآلا سناسيل

 .ةرهاقلا ةعماج نم ةيبرعلا

 بدأ يف ةباتكلل هجوت
 نه عضو ثيح «لافطألا

 ىلإ «لفطلا ةفاقث لوح ًاثحب
 ىف ةديدعلا هتافلؤم بناج

 :هبتك اهنم «لاجملا اذه
 نفسلا «ةباغلا ىلإ ةدوعلا
 نمض وهو. .تارئاطلاو

 ىلإ - لفطلا فراعم ةرئاد
 ناونعب ريخألا هباتك بناج

 ..يزوجلا نبا نع «ءايكذألا»

 | ةيعاذإ ًالامعأ مدقو

 لسلسم اهنم «ةينويزفلتو
 عيذأ يذلا «ناك اماي ناك»

 تانينامثلا علطم يف

 «ةقلح نيثالث يف ةيداليملا

 ةلودلا ةزئاج اهب لانو

 لافطألا .بدأ ىف ةيعيجشتلا
 10 ماع

 ةيرصم ةيصخش ةئام )١(

 .484 - 87 ص ةيصخشو

 ردب يسرم لامج
 نكمل 07 (هز ول دبل

 .ىنوناق ثحاب « بيدأ

 | ةيردنكسإلا يف دلو

 ةجرد ىلع لصح .رضمب
 .قوقحلا يف هاروتكدلا
 سيردتلا يف لغتشا
 ابودنم لمعو ء:يعماجلا
 يف ةدحتملا ممألا ةئثيهل

 | مث' «تانيتسلا لئاوأ وغنوكلا
 ةرازول ًاًينوناق ًاراشتسم لمع

 .رئازجلا ىف لدعلا

 ةيدوماعلا ةديصقلا بتك

 لوازو ءهرحلا رعشلاو

 تاساردلاو ةيدقنلا ةباتكلا

 , 0ةيبدألا

 : هراثآ نم

 ةيبدذأ تاراتخم 3

 راد : ةرهاقلا .ةيخيراتو

 .ه948١ :فراعملا

 -.رعش :تاضبن -

 بها" .ةيردتكسإلا

 .ص٠ 7

 يف ةافولا خيرات درو اذكه (0)

 فرعأ ملو «يلاتلا ردصملا

 .امهنم خيحصلا

 دمحأ نيدلا .لامج

 يفيطعلا
 لوف لقل) هل "184

 بتاك «ينوناق «يمالعإ .
 .يعامتجاو يسايس يفجص

 ةظفاحمب جيت وبأ يف دلو

 ىلع لصحو ؛طويسأ
 نع ه1784١ ماع هاروتكدلا

 نم ةيئانجلا ةيامحلا» هثحب
 .ةرشنلا ريثأت

 يف تقؤملا نيماحملا
 ةباقنلا سلجم لح باقعأ

 «ةيداليملا تانينامثلا علطمب

 ًاينوناق ًاراشتسم ريتخاو :

 مانع مارهألا ةفيحصل

 هاا

 ةنجلل.ًاررقم ناكو

 روتسدل ةيريضحتتلا

 ةنجللا ىلوت مث ,م ١

 بعشلا سلجم يف ةيغيرشتلا
 نييناملربلا زربأ دحأ حبصيو
 تارمتؤملا يف نييرصملا

 ىلوتو .ةيلودلا ةيناملربلا
 .ةئس مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو
 0 .ماكالك

 هيلوت ةرتف نابإ لواحو
 مالعإلا رخسي نأ ةرازولا

 ةعيرشلا قيبطت ىلإ ةوعدلل



 ١ دامح ةعمج

 نمدازف ..ةيمالسإلا

 نأ ضفرو . . ةيئيدلا جماربلا

 رصانلا دبع لامج مجاهي
 ًاباتك ردصأو ءهتوم دعب

 مايأ :ناونعب هتماعزب ديشي
 دبع ةايح ىف ةدلاخ

 هتافلؤم بناج ىلإ .رصانلا
 ةصنم نم :لثم ىزخألا

 يلودلا نوناقلاو «ماهتالا

 نوناقلا ةعومجمو ؛«ماعلا

 هباتك ىلإ ةفاضإ «يندملا
 «ةفاحصلا ةيرح : ريهشل ب ١

 ةزئاج ىلع هب لصح يذلا

 ."”ةيعيجشتلا ةلودلا

 دامح ةعمج

 (ماؤك00-4)(ها141 8:50

 .ركفم « ىفحص «بتاك

 يف ؛يأرملا»و ««روتسدلا»
 يف ةرائنملا#و «ندرألا

 ٠ .سدقلا

 ءانيس لئابقل ًاميعز ناك
 دعيو .نيطسلف بونجو
 يفاومهسأ نيذلا دحأ

 يند رألا ماعلا يأرلا ليكشت
 بصانملا نم .ينيطسلفلا

 ةيرصم ةيصخش ةئام )١(

 .41/ -48 ص ةيصخشو

 ندرألا يفاهلغش يتلا

 ."”ةفاقثلا ريزو بصنم

 : هتافلؤم نمو

 تايركذ :عايضلا ةلحر
 ةيريدم :ناّمع  .ءىجال

 ها٠5"5« ةماعلا تابتكمل |

 .صا_/م"

 يروخ ليمج
 ماك( 156)

 .بيدأ «يرادإ ءماحم

 فيسايرفك يف دلو
 همولع ىقلتو «نيطسلفب
 لصح مث ءاهيف ةيئادتبالا
 نم ةاماحملا ةزاجإ ىلع
 .سدقلاب قوقحلا دهعم

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت سرام
 ةسردم يف ةيوناثلا فوفصلل

 ةطنسارت ةيلكو ء«جروج ناسا

 .سدقلا يف تديمشو

 ذنم ةاماحملا ةنهم سرامو

 ١15548. ماع

 اكع ةيدلبل ًاوضع بختنا
 مث .1404- ١98٠ نم

 فيسايرفك ةيدلب ىلإ لقتنا
 اهسلجمل ًاسيئر بختناو

 ةجحلا وذ)» 2”” ع لصيفلا قفشز

 .6 د ١1ج وه نم ء(ه 6

 .نمزلا نم ةرتف يلحملا

 نم ةيبدأ ثيداحأ عاذأ

 بق ةيئيطسلفلا ةعاذإلا

 ىف هتالاقم رشنو ؛« 4

 , ةيرهاقلا رابخألا ةديرج
 .ةيلحملا فحصلا نم ددعو

 : هلامعأ نم

  اكع  رعش : مغنو مايأ

  يبرعلا سبقلا راد

 يللا

 (ماؤك )هل 11

 .يوغل ثحاب «بيدأ

 .يميداكأ « ققحم

 «قارعلاب «ةناع» يف دلو

 ىلوألا ةزاجإلا ىلع لصحو
 ةنس ةيرصملا ةعماجلا نم

 نع ريتسجاملاو « 45“

 يف تايرمخلا روطت» هتلاسر
 هاروتكدلاو ««يبرعلا رعشلا

 رعشلا يف فصولا» نع

 .198417 ةنس «يقارعلا

 - بادآلا ةيلك يف نيع

 ًاذاتسأ ١9549 اهسيسأت ذنم

 - 1١ا/ ص نيرشعلا نرقلا
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 ًاسيئرو «يبرعلا بدالل

 مث «ةيبرعلا ةغللا مسقل
 ه1786١ ةنس ةدامعلا ىلوت
 ًاديمع هتنس ىضق نأ دعب

 .ةعيرشلا ةيلكل

 تاوئس ةدذع ىضق امك

 ضايرلا ةعماج ىف ًاذاتسأ
 ىلإ لقتنا مث ءه1581 ةنس
 «ةيبرعلا تارامإلا ةعماج
 سيئرو ًاذاتسأ اهيف ناكف

 ىلإ داعو ..ًاديمعو مسق
 .لجألا ةافاو ثيح «دادغب

 عماجملا يف ًاوضع ناك
 ةرهاقلا :ةثالثلا ةيبرعلا

 كراشو .ندرألاو قشمدو

 تاقلحلاو تاودنلا نم ددعب

 تارمتؤملاو ةيساردلا

 عوضومب ةينعملا ةيملعلا
 ,7هصاصتخا

 ًاقيقحت «ةديدع بتك هل

 :اهنم «ًفيلأتو

 تارايتلا ئف تارظن -

 .قارعلا يف ةثيدحلا ةيبدألا

 .يبرعلا بدألا خيرات - .

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(

 وذ) "4 عا4 س يندرألا

 رخآلا عيبر - ١4٠١ ةدعقلا

 لوا ل "هو ص (ه١

١ / 

 ةغالبلا يف سورد -

 .اهروطتو

 نب دمحم ريزولا ناويد -

 تايزلا كلملادبع

 ةعبطم :ةرهاقلا  .(قيقحت)

 ةرازو :دادغب ؛رصم ةضهن
 ها158 ةيقارعلا فراعملا

 :يبظ وبأ  .عط

 .ه١51١يفاقثلا عمجملا

 يف هتروثو يواهزلا

 تاساردلاو ث وحبلا

 .ه88١ «ةيبرعلا

 يف ريبكلا عماجلا -
 مالكلا نم موظنملا ةعانص

 نب نيدلا ءايض /روثنملاو
 قيقحت) يرزجلا ريثألا

 ىفطصم عم كارتشالاب

 عمجملا :دادغب .(داوج

 .ه171/8 «يقارعلا يملعلا

 دامغلا /رصقلا ةديرخ

 ءزجلا قيقحت) يناهبصألا
 .(قارعلا ءارعشب صاخلا

 يف موقرملا يشولا -

 يرزجلا ريثألا نب نيدلا

 .ه409١يقارعلا يملعلا

 ناطلس ميلس ليمج

 ناطلس ميلس ليمج
  10١132597(ها١ 19:92 1حدام(

 «يوغل .«ثحاب «بيدأ

 .يوبرت

 ناتسغاد كولم ةلالس نم

 .اهئارمأو

 زاحو ءقشمد يف دلو
 ماع ايلعلا بادآلاو قوقحلا

 ةيسنرفلا نقتأو م"

 .ةيكرتلاو ةيزيلجنإلاب ٌملأو
 يف هاروتكدلا ىلع لصحو
 ةداهشو «سيراب نم بادآلا
 .ةيقرشلا تاغللا ةسردم

 ًاذاتسأ نّيُِع قشمد يفو

 ًاريدم مث «يبرعلا بدألل

 ءناروح يف فراعملل
 ماع ةعاذإلل ًاماع ًاريدمو ْ

 ميلعتلل ًاريدم مث م١6

 ةرازو يف يئادتبالا

 .فراعملا

 نونف  بادآلا لهتسم

 هيفاوقو رعشلا نازوأ  رعشلا
 ىلع رعاش  تاحّشوملا

 نب هللا دبع بهذ نم ريرس
 - ريرج - مامت وبأ  ةحاور
  ةئيطحلا  يناوغلا عيرص
 ةصقلا نف  ىنايبذلا ةغبانلا
 2 .ةماقملاو



 يليالعلا ةليمج

 ةسارد : ةيسنرفلا ىف هلو

 ةساردلا يهو «ةغالبلا جهن

 فلؤملا اهيلع لان يتلا
 دقو ؛هاروتكدلا ةجرد

 «عبطت ملو ةيبرعلل اهمجرت
 يليعامجلل رعشلا ثيداحأ

 ذنم ماشلا قشمد «(قيقحت)

 ناويد هلو ..ماع يتئام
. 00 
 .' عبطي مل رعش

 يليالعلا ةليمج

 (ماؤكأ 00 (ها 41101

 .ول وبأ

 ىف اهلامعأ لوأ ترشن
 ةيعوبسألا «ةسايسلا) ةديرج

 اهريرحت سأري ناك يتلا

 ءاريثك اهمأب ةقلعتم تناكو
 دعب ًاريرم ًانزح تنزحو

 .اهليحر

 ةديرف ةيبدأ ةئيه تسسأ
 بدألا عمجم) اهتمسأ

 يف ركفت تناكو «يبرعلا

 قيرط نع ةيبرعلا ةدحولا
 ةلجم تأشنأو . .بدألا

 عضخبي ال ىتح «فادهألا» ٠6.

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )0(

 .5" ص يرجهلا رشع

١74 

 .ىرخأ ةهج ةيأل اهجاتنإ
 باحصأ اهيف تبتكتساو

 ةوللوبأ7”ةسردمر كف
 ."7تارعاشلا ةصاخو

 راثآلا نم تفلخو
 اهنيب نم ةًاباتك ١ ةيملعلا
 :ةيلاتلا نيواودلا

 ىدص «يمالحأ ىدص
 ءةرعاش تاضبن «يناميإ

 .يدلوو انأ «تاياورلا ضبن

 يراخبلا دمحم نب دينج

 0 لا تا ل للا

 «ةيقف «ءوتكس ريرو

 .رعاش «ملاع

 ةيفاقثلا هوجولا زربأ نم

 .ايقيرفإ برغ يف ةيسايسلاو .

 يزيلكنإلا لالتحالا نم

 .ايريجينل

 وهو ميركلا نآرقلا متخ
 مث ءهرمع نم ةرشاعلا يف
 ةساردل ءاملعلا سلاج
 .ةيمالسإلا مولعلا

 عا6١3 س ةيبرعلا ةلجملا ()

 (ها1417 رخآلا عيبر)

 اهلو .يسوطبلا لداع ملقب

 .هال٠١ - 6559/١ يبرعلا

 يراخبلا دمحم نب دينج

 ةسردملا يف ًاملعم نع

 ثيح وتكسب ةطسوتملا

 «يراغاش خيشلا هيلع سرد

 ءايريجينل يضاملا سيئرلا

 هنييعن 5 مت .١ ماع يفو

 تاملعملا ةيلك يف ًاسردم

 نوؤشلا يف ناطلسلل

 مت ١14 ماع يفو ةينيدلا

 افلخ وتكسل اريزو هنييعت
 .سابع ريزولا هيخأل

 يف ًاريثك مهاس دقو
 ناكف «ةيسايسلا يحاونلا
 ءارمألا سلجم .يف ًاوضع

 ةمصاع انوداكب ءاسؤرلاو

 .كاذنآ ةيلامشلا تايالولا

 ريثكل ةديدع ًادوفو سأرو

 يف مهاسو . ملاعلا لود نم

 ىلعألا سلجملا سيسأت
 يذلا ةيمالسإلا نوؤشلل
 لك يف نيملسملا نيب عمجي
 سيئر لوأ ناكو ءايريجين
 ءمالسإلا رصن ةعامجل
 دمحأ اهأشنأ يتلا ةمظنملا
 ءارزو سيئر لوأوليب
 لوأ نيعو ءايريجين لامشل

 تاطوطخملا زكرمل سيئر
 .وتكس ةيالوب قئاثولاو

 اعجرم ريزولا ربتعي



 يراخبلا دمحم نب دينج

 ًاييدأو ًايوغلو ًايخيرات

 رعاش هنأ ىلإ ةفاضإلاب

 ريغو اهتعيبط ىلع ةايحلا

 «ةيملعلا تاردقلا نم كلذ

 :تاغل ثالثب بتكي وهو
 ةغللا ءةيبرعلاةغللا

 .ةينالفلا ةغللاو ءةيسوهلا

 قوفت ةريثك ًابتك بتكو

 :اهنم « نيسمخلا

 نيرضاحلا فاحتإ

 رابخأب سايكألا فاحتإ -
 .سدقإ

 كربتلاب ناوخإلا فاحتإ

 اهب لزن يتلا نكامألاب
 .نامثع خيشلا

 برتب نيرئازلا فاعسإ -
 .نيحلاصلا ءايلوألا

 ضعبب نيبلاطلا ةدافإ -

 يف ةينجلا ةروكابلا -
 .ةينالفلا ةغللا ميلعت

 ركذب ءابحألا سينأت -
 .ىلئاوغ ءارمأ
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 ةدلب ركذب ةينسلا ةفحتلا

 .ةيهبلا وتكس

 باتك ىلع ليزنتلا -

 امع بولقلا ةيلست

 .بوركلا نم اهباصأ

 ركذب ناوخإلا ميلعت -
 .ينالفلا ةغل هنم تملعت نم

 ءامسأ ةديصق بيرقت 5

 .هللأ ءايلوأب لسوتلا يف

 ركذب سفنلا جيرفت -

 .سدقلاو قارعلا ةرايز

 فاعسإ صيخلت -

 ش .نيرئازلا

 رازمل نيرئازلا طيشنت -

 ءايقتألاب لسوتلا

 .ءاسنلا نم ماركلاو

 .سدقأ ةلحر -

 يف ةرخافلا ةلحرلا

 نادوسلاو ايبيل ةرايز

 ش .ةرهاقلاو

 لاغنسلاو اينيغ ةلحر -

 .ايبيلو ىصقألا برغملاو

 يف رامزألا عئاور -

 .نائنجلا ضور

 يراخبلا دمحم نب دينج

 .نامثع خيشلا لئالد

 يتلا دئاصقلا ناويد -

 نينمؤملا ريمأ اهب حدم
 .وليب دمحم

 ةنس يف تاداعلا

 هيعباتو هِي لوسرلا
 .تاداسلا

 ركذب ناحيرلا فرع
 خيشلا دالوأ نم نيروهشملا

 .نامثع

 ةغل ىلع ناجرملا دقع

 .نالفلا

 ةديصق بيرقت حرش -
 : .ءامسأ

 بحملا دئاصق حرش -

 ' © 7  .ريسفتلا

 نم تاطقتلملا طبض -

 .تافلؤملاو ةقرفتملا رابخألا

 ركذ ىئف نايقعلا دئالق

 .نامثع خيشلا رومأ

 .(ةموظنم ةيعدأ)

 .ةيضورعلا سوردلا

 امب ناوخإلا فحتم

 .نايبلاو فشكلا ىف ىتأ



 يروباخلا رفعج نب داوج لولا يكزيا داوج

 ةغل ىلع ناهذألا عترم
 .نالفلا

 نب هللا دبع خيشلا رازم -

 . 2 .يدوف

 نب نامثع خيشلا رازم -'
 .يدوف

 يف يتاوملا دشرملا -
 .ينالفلا ةغل ةيجهت

 يف نآمظلادروم-

 صاوخ ضعب ركذب كربتلا
 .نامثع خيشلا

 ىلع دعس باتك خسن -

 .دجبأ فورح

 نع ةيكزلا ةحفنلا

 ٠ .ةيزاجحلا ضايرلا

 يف برألا لين -
 .ينالفلا بسنلا ءاصقتسا

 ةيرق ركذب لمألا لين -
 .20 لغد

 يكزيا داوج

 (م1566- 15060) (ها1 406 ١ا"له)

 يف مولعلاو ةفاقثلا خيرات

 ءةكروتب ءاضقب دلو

 يف مالسإلا نع تاحمل (1)
 مويلاو سمألا نيب ايريجين
 .144 ص

 يف ةيطالم ةيالول عباتلا

 تاطوطخملا ةسارد

 هقاحتلا ذنم تايفارجويلببلاو

 .ثاحبألا زكرم ةرسأب

 ةفاقثلاو نونفلاو خيراتلل

 ةمظنمل عباتلا «لوبناتساب
 .يمالسإلا رمتؤملا |

 هتلاسر ميدقتل دعتسي ناكو

 هتافو نم عوبسأ دعب هاروتكدلل

 خيرات مسق يف ةشقانملل

 نم ديدعلا يف مهاس

 .رشنلاو ثحبل لا تاعورشم

 يلا ثوحبل ل نمو

 مولعلا» لوح هثحب :اهاقلأ

 نابإ ودروأ نوطلأ ةرامإ يف

 147 ناخ كب يناج مكح

 ةيلودلا ةودنلا يف 21161

 ايجولونكتلاو مولعلا لوح
 رياني «يمالسإلا ملاعلا يف

 ش . 224

 وأ ًافيلأت هل ردص اممو
 : ًادادعإ

 خيراتلل ثاحبألا زكرم ةرشن ()

 ع ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو
 8١ ص نضأ

 تاغللاب يمالسإلا بطلا

 ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا
 ايكرت تابتكم يف

 ناضمر عم كارتشالاب)

 ؛(راكيفآ ليمجو نشش
 ناسحإ نيدلا لمكأ فارشإ

 زكرم :لوبناتسا  .يلغوأ

 نونفلاو خيراتلل ثاحبألا

 ءةيمالسإلاةفاقشثلاو

 - .صضص 5060 ه5

 رداصمو تاسارد ةلسلس)

 ١(. ؛مولعلا خيرات يف

 تاطوطخم سرهف-

 عم كارتشالاب) يلربوك ةبتكم

 ليمجو نشش ناضمر
 نيدلا لمكأ ميدقت ؛ (راكيفآ

 :لويناتسا .  يلغوأ ناسحإ

 خيراتلل ثاحبألا زكرم
 «ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو

 ١ .جما# ه5

 , لامعألا ايفارجويلبب -
 كلفلا ملع لوح ةروشنملا

 تحت) يمالسإلا ملاعلا يف

 .(عبطلا

 يروباخلا رفعج نب داوج

 97م5 1510ه 41

 .خرؤم «بيدأ

 يف هتافو خيرأت درو اذكه فرفإ

 !ردصملا



 يروباخلا رفعج نب داوج

 ةنطلس يف حرطمب دلو

 .اهب يفوتو نامع

 : هتافلؤم نم

 وهو :حابصلا نسمع

 ةكرح لوح ثحب

 . .نيشاشحلا

 نيدلا ىف ديؤملا ةايح

 .يزاريشلا

 هبش يف نيينامغلا رود -

 .(طوطخسم) ةيدنهلا ةراقلا

 .'"نامع ناطلس

 يلع داوج

 (ماقكخال_- 1١9:90 (ه148156)

 ءخّرؤملا «ثحابلا

 .يوغللا

 ةيمظاكلا يف دلو

 يف هميلعت ىقلتو .«قارعلاب

 ثيح ءايناملأ مث «دادغب

 يف هاروتكدلا ىلع لصح

 ١4 ماع يبرعلا خيراتلا

 ىلوت .غروبماه ةعماج نم
 فيلأتلا ةنجل ريتركس ةفيظو

 )١( ص نامع مالعأ ليلد 45.

١ 

 يقارعلا يملعلا عمجملا ةاون
 219541 ماع ءىشنأ يذلا

 ءههيفًارضع حبصأف

 ..هل ًاريتركسو

 ًالماع ًاوضع لمع

 ديدعلا يف ًارزاؤمو ًالسارمو

 "ىف ةيملعلا ناجللا نم
 يف ًارئاز ًاذاتسأو «ملاعلا

 ذنم ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا
0 

٠. 
 ىه اوضعو ,ماو6* ماع

 .يندرألا عمجملا

 نيخرؤملا زربأ دحأ دعيو
 نيذلا .ثيدحلا رصعلا يف

 ةريبك ةعومجمب ةبتكملا اورثأ
 تاساردلاو ثوحبلا نم

 ةيخيراتلاو ةيبدألا

 :اهنم «؟'”ةقيمعلا

 "4 ع يبرعلا ثارتلا رابخأ (0)

 رخآلا  لوألاعيبر)»
 ١7١4 ع لصيفلا «(ه4

 هلو .(ه508١ لوألا عيبر)

 ةغللا عمجم ةلجم يف ةمجرت
 ١ ج 51١ جم قشمدب ةيبرعلا
 ها ىلوألا ىدامج)

 نيفلؤملا مجعمو 247 ص

 22744 - 7587/١ نييقارعلا

 ةينآرقلا تاساردلا مجسعم

 2767؟2ص ةيمامإلا ةعيشلل

61 

 يلع داوج

 «مالسإلا لبق برعلا

 مه

 ملعلا راد .توريب

 .جما٠ ه1 «نييالملل

 راد ءتوريب هيف

 اهآك6 «نييالملل ملعلا

 ا .جما٠

  .ةيوبنلا ةريسلا :مالسإلا

 راد :توريب
 بها٠5"ءقةنئادحلا

 :..ص"”01ا/

 لبق. برعلا خيراوت -
 عمجملا :دادغب  .مالسإلا
 .ه1ا/١ «يقارعلا يملعلا

 .يربطلا خيرات دراوم

 خيرات دراوم -

 .يدوعسملا

 .نودامحلا

 ةغلو يلهاجلا رعشلا -

 .ميركلا نآرقلا

 .نآرقلا ةجهل

 .ميركلا نآرقلا ةغل -

 نع ثوحب ةلسلس

 .ميدقلا نميلا يف خيراتلا



 .ديناسملا ظافلأ مجعم -

 .ماعلا خيراتلا -

 ودعس جروج
 (؟ماقيت 0)(؟ه1505-500)

 .رعاش ٠+

 ىلشماقلا ةئيدم نم

 .تارفلاو ةريزجلا رعاشب

 ىف ةيبرعلا ةغللا سرد

 تايوناثو تايدادعإ
 «ةليوط تاونس ىلشماقلا

 ه848١ ةنس هعم ٌتسّرَدو
 .ةينادمحلا ةيدادعإ يف

 عم بيط هيف ناكو

 قلطي ناكو .«أطبضنم»

 ةبلطلاو ةذتاسألا نيب تاكن

 .هب مهفافختسا ريثيامم

 ال هيدلاو نإ يل لاقو

 لب «ةيبرعلاب ملكتلا نافرعي
 .ةيدركلا ناملكتي

 مظني ءارعاش ناكو

 .عوبطم رعش ناويد هلو

 :هرعش نمو

 نش

 ةحضاو كيلهأ ىلإ يدوع سدقاي
 ِبسّنلاو فارعألاو نيّدلا ةحاضو

 يتاونق ةناحش جروج
 (م15:6-1551)(ه1414159)

 تاساردلا دهعم ريدم

 ناكينمودلا ءابآلل ةيقرشلا

 .كيلوثاكلا

 .ةيردنكسإلا ديلاوم نم

 يف نيصصختملا دحأ

 نم.ةيمالسإلا ةفسلفلا

 نبا لامعأ ةساردب نيمتهملا

 ماق ءدشر نباو انيس

 لودلا ةعماج نم فيلكتب
 رخاوأ يف ةيبرعلا

 ةيداليملا تاينيعبرألا

 نبا تاطوطخم نع ثحبلاب
 ملاعلا تابتكم يف انيس

 هثحب جئاتن رشنو ءةفلتخملا
 لمح باتك يف م٠116 ماع

 .«انيس نبا تافلؤم» ناونع

 ةمظنملا هل ترشن امك

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا
 ةمئاق م1941 ماع مولعلاو

 نبا نع ةلماك ةيفارجولبب
 ةيوضعل ريتخاو ءدشر

 رشنل ةيلودلا ةنجللا
 كراشو ءدشر نبا تافلؤم

 اذه نع باتك ريرحت يف
 سلجملا هرشن فوسليفلا

 يتاونق ةتاحش جروج

 ماقو .ةفاقثلل يلعألا

 ةيبط لئاسر عست قيقحتب

 ردص دقو «لايروكسإلا
 م1941 ماع قيقحتلا اذه
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا نع
 .باتكلل

 ثحابلا عم كارتشالا

 يف هيدراج سيول يسنرفلا
 ىلإ لخدملا» باتك دادعإ
 ةغللاب «مالكلا ملع

 اذه ردص دقو «ةيسنرفلا

 يف توريب يف باتكلا
 ةيبرع ةمجرتب ءازجأ ةثالث
 يحبص نم لك اهب ماق
 بتكو ءربج ديرف «حلاصلا
 ةفسلفلاب صاخلا لصفلا
 يف فوصتلاو مالكلا ملعو

 «مالسإلا ثارت» ةعوسوم

 يف اهتمجرت تردص يتلا

 ماع ةيبرعلا ةغللاب تيوكلا
 تاغللاب فلأو م17

 ةيلاطيولاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا
 ىلإ لخدملا» باتك
 ."”«يمالسإلا فوصتلا

 لاوش) 7:8 ع لصيفلا )١(

 15١. ب 4"1 ص (ه 14



 ةداحش جروج

 ةداحش جروج

 (م15192-15145)(ه1 4:5 20"1)

 ءرعاش «يحرسم بتاك
 . .ةيسنرفلاب بتكي

 ةيردنكسإلا يف دلو

 نيينانبل نيوبأ نم (رصم)
 ىضمأ «ةيسنرفلا ناملكتي
 يف هتايح نم ًاريبك ًابناج
 ىلإ لقتنا مث «توريب
 .اسنوف

 نيع قوقحلا ةسارد دعب
 ةسردم ىف ًاماغ ًاريتركس

 «توريب يف ايلعلا بادآلا

 نوؤشلاب مامتهالل فلك مث
 ةيفاقثلا ةثعبلا ىدل ةينفلا

 دعبو .نانبل يف ةيسنرفلا
 ددرت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ..سيراب ىلإ رارمتساب
 هيردنأل ًاميمح ًاقيدص ناكو

 ةكرحلادكار نوتورب

 ًارعاش ناك .ةيلايرسلا

 دعبلا هرعش نمضي
 هيف لوحتت يذلا يئايميسلا
 وه ام ىلإ تاملكلا يناعم

 .راكفأ يف اهضرع نم دعبأ

 : يه هتايحرسمو

 .م1481 - لبوب رتسم -

 - لاشثمألا ةرهس -

 .م5

 وا

 لفي

 .م٠195 - وكساف ةصق -

 م16 - تايجسفنبلا -

 .ماو6 - ةلحرلا

  نابسيرب رجاهم

 .مل56

 راد  ريمألا وه بوثلا

 .م191/8 راميلاغ

 نع رداص هلك قبس امو
 .راميلاغ راد

 :ىرخألا

 لوج مسر عم دئاصقلا

 راد  رفص ماعلا ةصقو

 .م1458 راميلاغ

 راد - نيس نوغ دودر

 تيبلا ايجولوطنا -
 راد _ دحاولا يرعشلا

 .م191// ياسمار

 - دحاولا بحلا حابس -

 . 11 راميلاغ راد

 ىلإ هبتك ضعب تمجرتو

 "1 عا جم بتكلا ملاع فز

 ثادحألل ء(ه14084 لاوش)
 .17١؟5 ب "١1 ص هوجو

 حديص جروج

 .تاغللا فلتخم

 حديص جروج
 (ماكالظ- 1854 (هاة4-1)

 .يرجهملا رعاشلا

 تناك .قشمد يف دلو

 ماع اسنرف ىلإ هترجه ةيادب
 يف قلطنا مث جوزتف . 17

 . .«اليوزنف» ىلإ ةرجهلا

 ثاعبنا داور نم وهو

 ةيرجهملا ةيرعشلا ةكرحلا
 ةكرحل ًاقلطنم تناك ىتلا
 يبرعلا رعشلا يف ديدجتلا
 تربتعاو .رصاعملا

 يف انؤابدأو انبدأ» هتعوسوم

 ًاعجرم «ةيكيرمألا رجاهملا

 .ءيرجهملا رعشلاو بدألل
 تارضاحملا ةعومجم ىهو
 دهعم ىف اهاقلأ ىتلا

 ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا
 تاساردلا مسق ةبلط ىلع

 .ةيوغللاو ةيبدألا

 ةيرعشلا هئيواود لوأ -

 ماع ردص (لفاونلا) وه
 سنوب# يف عبطو 41
 يف هتماقإ ءانثأ «سريإ
 .(ساكارك)

 «بلق تاضبلن» ناويد -

 .19617 ةنس سيراب يف عبط



 مناغ هللا دبع جروج

 ناويد «برتغم ةياكح»

 ماع توريب يف ردص عماج
04 

  «ناريزح اياظشا١

 - ةينطو دئاصف ةعومجم

 ماع توريب يف ترشن
 .اوالا

 ماع رشن «حديص ناويد»

 .جم'" ماقال د ١ وا

 يفانؤابدأو انبدال-

 تردص «ةيكيرمألا رجاهملا

 ةرهاقلا يف ىلوألا هتعبط

 يف ةيناثلاو «م1465 ماع

 ,ما98ا0/ ماع توريب

 ماع توريب يف ًاضيأ ةئلاثلاو

 نيكل

 (مادح؟ - 1914) (ها1 419-1945 ٠

 .رعاش «بيدأ

 بجر) ١ ع7س لصيفلا )١«(
 ءارعشلا ريهاشم .(ه4
 .ق/ 55 ص ءابدألاو

 :باتك يف ةليوط ةمجرتو
 46/1 مهتفرع اذكه

 يبرعلا رعشلا ناويدو ه4

 نيطسلف .ه8868

 ص يرجهملا بدألا يف

 دروملا مالعأ مجعم ,5177

 .739/7 ص

15 

 «نانبلب اتنكسب يف دلو

 بح ثرو هيبأ نعو

 نيذلا دحأ وهو .رعشلا

 ةقلح سيسأت ىف اوكراش

 يف ًاوضع ناك .«ايرثلا»

 «نيينانبللا ٍباّبُكلا داحتا
 «يملعلا ةمكحلا عمجمو

 يلامشلا نتملا سلجمو

 .ةفاقثلل

 نم ءرثانو رعاش وهو
 .«بح دئاصق» :هتافلؤم

 ىلع» «.«تاملكلا رفس»

 ىف راهزأ» ««نايسنلا دودح

 «ديعبلا ءادنلا» ««فيرخلا
 رجح)ل ,(«رابغايارم»
 ةرما ع ج7و ء«بحلاا

 فقز
 ."”ىرخأ تافلؤمو

 ةعورصم جروج

 (م1545- ١9١ ١)(ه1105-*4)

 .ىئاور «بيدأ

 يف وهو هيوذ عم رفاس

 داع مث ءابوك ىلإ ةرشاعلا

 رفص 188 علصيفلا (9

 رعشلا ناويد .ه1 1

 ,ه868 5485/١ يبرعلا

 ريخألا ردصملا يف هتدالوو

 .(هالثهك)

 ةعورصم جروج

 ةروطنيع :ىلإ اهدعب لقتناو
 يف قوقحلا ةسردم لخديل
 ةسردم حتف ..توريب

 عم كارتشالاب ةينطولا ةئشانلا

 تيب يف كياح جروج
 ماع فرصنا .نتملا بابش

 ةفاحصلا ىلإ ًايلك 0١

  ةفيحص ريرحت يف مهاسو
 ئارعلا ةلجمو ؛ملعلا
 ”ردصأو ءةملكلا ةلجمو

 يف ًاليوط لمعو ءرقشألا

 ًاريتركس مث نمو «ينانبللا .
 ةينانبللا لوصفلا ةلجم يف
 .هتافو ىتح

 )١91( خيراتلا عجاوف

 (1981) " ط راكيز نباو

 (105١)ج ”لعبينهو |
 َّح 7 |“ رقتساو 1477 يف نانبل ىلإ
 «نتملا بابش تيب يف

 (1981) #” ط ناتيحضو

 ةكلم بوهنتسا ريعساو

 ةجوتملا ريغ برعلا
 نائيل نم ةريمأو (1956)

 نوضفارو 555

 ةيقيرفا تاعابطناو ١1450(

 ةيقيرفا تاياكحو (191)



 نيا يروخلا ميهاربإ فيزوج

 ريطاسأو صصقو (1989)

 بتك هلو ..(1989)

 اهمجرت
 , , 230 لف

 ىرخأو

 يروخلا ميهاربإ فيزوج
 م1514 او:ه) تكلضم ضنا

 .يلديص «رعاش

 يدويرلا» ةنيدم يف دلو

 هلصأو «ليزاربلاب «وريناج

 .نانبلب «قوذلا» ةيرق نم

 ملعتيل نانبل ىلإ هوبأ هلسرأ
 قوقحلاو ةيبرعلا ةغللا
 داع «تاونس ثالث ىضقف

 سردف «ليزاربلا ىلإ اهدعب
 فرتحاو .نانسألا بط

 رعشلاب حدص .ةنهملا هذه

 مرغأو «ةركبم نس يف
 ب يمسو .ةعيبطلا لامجب
 رشن دعب «ءىطاوشلا رعاش»

 .«ءىطاوشلا» هامس تناويد

 يدوير يف ردص يذلا
 .©وريناج

 اليساب فيزوج
 م1561 5157١1)(هما 21-1 4)

 .ماحم « يفاحص

 . فاو فر/ؤ /119 دالبلا ()

 ةتالاقمب فرعو ««ةمكحلا»

 «فوشكسملا» ةلجم يف

 نم ديدعلا هلو ؛ةينائبللا
 ىلإ ةفاضإ «تالاقملاإ

 نطاوملا» :امه نيباتك

 ىلع ذفاون»و «ةلودلاو
 .©0:قرشلا

 لزيغم فيزوج
 (مادك6 -15؟4)(ه1416- 14

 ءماحم «يبزح « يسايس

 .بتاك «يقوقح

 بونجب نيئبت يف دلو
 يف ةزاجإ لانو «ناتبل

 ةزاجإ مث «ةيسنرفلا قوقحلا
 «ةيناتبللا قوقحلا ىف

 بزح ىلإ بستناو

 سسأ مث «ينطولا مدقتلا

 نيعو يطارقميدلا بزحلا
 .هل ًائيمأ

 ةينانبللا ةيعمجلا سأر

 مث 2م198ه ماع اهسيسأت

 ةيناملربلا ةنجللا سسأ

 ماع ناسنأإلا قوقحل

 ةجحلا وذ) ١98 ع لصيفلا (9)

 11١0. ص (ه141

 ةئيبلل ًاريزو نيعو ما

 يف قبي ملو م1966 ماع

 ١9 قفاوملا «ةجحلا يذ
 رخآ وهو ء(ويام) رايأ

 .«نيفلؤملا مجعم ةلمكت»

. 
 يف ةدع تافلؤمهل

 :يه هصاصتخا تالاجم

 يف نوجسلا عيرشت

 ميهافم يف تاسارد .«نانبل

 ةيضقلاو نانبل «تايرحلا
 «ةيفئاطلا دض ؛ةيبرعلا

 يف ةيفرصملا ةيرسلا عيرشت
 ةيبدألا ةيكلملا ةيامح «نانبل

 يف ةيبرعلا ةعطاقملا «ةينفلاو

 قوقح «.يلودلا نوناقلا
 . كارتشالاب) نانبل يف ناسنإلا

 يف .(دوحل هللا دبع عم

 يليئارسإلا ناودعلا جئاتن

 ةبورعلا «نانبل بونج ىلع
 ةينطولاو ةفاقثلا «ةيناملعلاو

 .ةهجاوملا

 تالاقم ىلإ ةفاضإ

 ةريثك ةيبدأو ةيسايسو ةينوناق
 تالجم يف ةروشلنم

 ةيبرعو ةينانبل فحصو

 ةيبرعلا تاغللاب ةيبنجأو



 نمحرلا دبع يليج لكك لزيغم فيزوج

 ."”ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاو

 . نمحرلا دبع يليج
 اوكا 1912 (ها١11-1980١)

 .دقان ءرعاش «بيدأ

 ةيبدألا ةحاسلا يف فرع

 .«نادوسلا نم وهو رصمب

 هابص ةرتف ىضق ثيح

 ةيرقلا قامعأ يف اهب هبابشو
 مسقلا سأرت  .ةيرصملا

 ءاسملا ةديرجب يبدألا

 تانيتسلا لالخ ةيرصملا

 هيدي ىلع ذملتتو «ةيداليملا
 نييرصملا ءارعشلا نم ددع
 .نيينادوسلاو

 )١( عةايحلا ١١985 )1/١/

 .(ه

 دقنلا ةساردل بهذو

 لصحو ءوكسوم يف يبدألا
 يف هاروتكدلا ىلع كانه نم

 ءهجهانمو ىبدألا دقنلا

 يبدألا هطاشنا يف رمتساو

 تاونس لالخ يدقنلا و

 .وكسومب هدوجو

 ىلع هلوصح دعبو
 ىلع هطاشن زكر هاروتكدلا
 . . يبدألا دقنلا سرادم

 يف تاونس ةدع لمعف

 نأ لبق «نمتلاب ندع ةعماج

 ةعماج يف سيردتلل رفاسي
 "0 .رئازجلا

 نم دئاصق» ناويد ردصأ

 عم كارتشالاب «نادوسلا
 رسلا جات رعاشلا هليمز .

 .نسحلا

 ىناثلا هناويد ردصأو

 .«روسكملا فيسلاو داوجلا»

 رادصإل دعتسي ناكو

 ندملا تاباوب» ثلاثلا هناويد
 تاعوبطم نمض «ءارفصلا
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
 ,"”باتكلل

 دبع -سونامريج الويج

 سونامرج ميركلا

 /ه/258 - 8٠١9 ع ضايرلا قفز

 رعشلا ناويد ء«ه١
 .هؤ؟ هق١/2٠ يبيرعلا
 نم ةافولاو داليملا خيراتو
 .ريخألا ردصملا



 ناطلس دماح لفي ليمج ظفاح

 ةيمالسإلا تاهاجتالا | .«نادجولا ضينا - ليمج ظفاح
 (م15:8-1584)(ه55"1504-1)

 ش .رعاش

 قحتلا ءدادغب ىف دلو

 «توريبب ةيكريمألا ةعماجلاب

 ةجرد ىلع ازئاح

 .مولعلا يف سويرولاكبلا
 ةغلل ًاسّردم لغتشا اهدعبو

 هصصخت نأ عم  ةيبرعلا

 ةيوناثلا ةسردملا يف - مولع

 راد يفو «دادغبب ةيزكرملا

 يفو «ةيئادتبالا نيملعملا

 لئاوأ ىتح ةرصبلا ةيوناث

 لاقتسا ثيح ماو ماع

 مث نمو «سيردتلا ةنهم نم

 .ةيرادإ فئاظو ةدع دلقت

 : هتافلؤم نم

 وهو 2(«تايليمجلا»
 ماع رشن ريغص رعش ناويد

 ًاذيملت ناك امدنع م47

 .دادغب ةيوناث ىف

 .ماو21/ «رعش ناويد

 3 «ىفقملا بهللا» -

 .ماؤكك « رعش ناويد

 فالآ ةثالث تفرعا»

 نع همجرت «ء«نونجم

 قئاف ةنواعمب ةيزيلجنإلا
 .200184547 ءدادغب . ركاش

 ىفطصم مالغ ظفاحلا

 (1510-61594ه1 41 4- 5"1)

 .نيملسملا

 يف ًارضاحم ًاذاتسأ لمع
 ةعماجب ةينيدلا مولعلا مسق

 .ةيمالسإلا ةركيلع
 :اهنم «تافلؤم هل

 ناضمر) 87 ع لصيفلا )١(
 رعشتلا ناويد .(ه8
 .508 501/١ ييرعلا
 .؟١/511 قارعلا ءارعش

 يمالسإلا يبرعلا رعشلا يف

 .(ةيزيلجنإلاب)

 ضرافلا نب رصمع -

 ."”(ةيدروألاب)

 ناطلس دماح

 (ماؤو1 2000 (هاغ 5.

 نوناقلا ةذتاسأ ديمع

 .طسوألا قرشلاب يلودلا

 نم ديدعلا ىلوت
 ةسائر اهزربأ نم «بصانملا

 نوناقلل ةيرصملا ةيعمجلا

 ةمكحم ةيوضعو «يلودلا
 ممألل يرادإلا ءاضقلا
 راشتسملا ناكو «ةدحتملا

 دبع لامج سيئرلل ينوناقلا
 تاضوافم لالخ رصانلا
 يفو م1967 ماع ءالجلا

 © ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ (؟)

 ١1173. ص (ه96أ4 مرحم)



 عيبر هللا دبع دماح 18 رهوج حاتفلا دبع دماح

 امك م1984 ماع نادوسلا

 ةئيه يف رصمل ًالثمم ريتخا
 .اباط نأشب ميكحتلا

 زهاني رمع نع تام

 .'”[ماع نينامثلا

 : هلامعأ نم

 ماعلا يلودلا نوناقلا
 - .(نيرخآ عم كارتشالاب)
 ةضهنلا راد :ةرهاقلا  .؟ط

 .ةيبرعلا

 رهوج حاتفلا دبع دماح
 ماقتل 5500 (ها1415-50)

 .راحبلا مولع يف دئار

 رحبلا كلم» بقلب فرُع
 نم هب ماق امل ؛رمحألا

 لاجم يف ةدئار ثاحبأ

 ناك ثيح ءراحبلا مولع

 اذهب لغتشي يرصم لوأ
 يف هسيردتب موقيو ؛ملعلا
 دهاعملاو تاعماجلا

 نأل :هتاردق هتلهأو ءةيرصملا

 ده ماع حبصي

 ممألل ماعلا نيمألل ًاراشتسم

 . داحبلا نوؤشل ةدحتملا

 لاوش) ١84 ع لضيفلا )١(

 .174 ص ( ه1

 -١07/ "م0544 ع مارهألا (

 - ع لصيفلا ها

 نيرخآ عم كارتشالاب هل

 يف ايجولويبلا مجعم
  .ةعارزلاو ءايحألا مولع

 ةغللا عمجم :ةرهاقلا

 ه5 « ةيبرعلا

 عيبر هللا دبع دماح

 (ماوخ1976-1)(ه145١141)

 ةيجيتارتسالا ذاتسأ

 .ةيسايسلا مولعلاو

 قوقحلا ةيلك يف جرخت
 ةباينلا يف نيعو ءةرهاقلاب

 ايلاطيإ ىلإ رفاس مث «ةماعلا

 نم هاروتكدلا ةجرد ىلع
 .سيرابو امور يتعماج
 يبنجأو يبرع لوأ ناكو

 ةيذاتسألا ةجرد ىلع لصحي

 ريتخاو ءامور ةعماج نم
 ثوحبلا عمجم يف ًاوضع
 ىلع لصحو «يسنرفلا

 ثحب نع ةيلودلا هتزئاج

 ذاتسأ ناكو ««يرذلا رصعلا

 ةيلكب ةيسايسلا مولعلا

 هها#11رفص ا1م64 ح

 ةيموقلا ةعوسوملا

 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 ثارثلا «5 3٠٠١-98١١ ص

 /١77. ص يعمجملا

 ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا
 .ةرهاقلا ةعماج ىف

 يف ًارئاز ًاذاتسأ لمع
 ةيبوروأ تاعماج ةدع

 ىلع فكعو .ةيكيرمأو
 يف ةيسايسلا ةيرظنلا» ةسارد

 ًاماع )١6( ةدمل «مالسإلا

 يف بتك ةدع فلأو «ملاعلا
 :اهنم ؛ءلاجملااذه

 ء.يسايسلا مالسإلا»

 .«ةيلودلا ىوقلاو مالسإلا»و

 ركفلا يف ًاراثآ كرست

 نم رثكأ غلبي يسايسلا
 (1١")اهنم ءاباتك (60)

 ةيسنرفلا نيتغللاب ًاباتك
 :اهنم «؟”ةيلاطيإلاو

 :بيبأ لت يف مكحي نم
 كسامتلا ةقالع ليلحت لوح

 «يليئارسإلا ماظنلا يف

 يبروألا يبرعلا راوحلا

 يلودلا لماعتلا قطنمو

 داعبألا ءيميلقإلا

 ىوقلا عارصل ةيجيتارتسالا

 لوألا عيبر) ١97 ع لصيفلا

 لد 1١١4 ص (ه٠4

 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 ٠١١. ص



 عيبز هللا دبع دماح

 عارصلا يف تالمأت «يبرعلا

 ةفسلف «يليئارسإلا يبرعلا
 ءةيليئارسإلا ةياعدلا
 روطتلاو ةيلودلا عاضوألا

 يميلقإلا رودلل رصاعملا
 مالسإلا «ةيبرعلا ةقطنملل
 ةورثلا ء«ةيلودلا ىوقلاو

 تاعارصلاو ةيبرعلا ةيلورتبلا
 ماظنلا لوح ةيلودلا
 ةرهاظلا ءديدجلا يداصتقالا

 «يبرعلا عقاولاو ةيئامنإلا
 ثارتلل يركفلا ديدجتلا

 ءايحإ ةيلمعو يمالسإلا
 .يموقلا يعولا

 يمظعألا نمحرلا بيبح
 (ماقكك 1١5١1١2 (ه11175-115)

 قّقحملا «ةئاّحبلا ملاعلا
 .ققدملا

 ثيذدحلا ءاملع زربأ دحأ

 وهو «ةيدنهلا ةراقلا هبش يف

 مولعلل يلاعلا دهعملا سسؤم
 ةئيه سيئرو «ٌؤام يف ةينيدلا
 حاتفم ةعماجب سيردتلا
 اهسفن ةنيدملا يف مولعلا

 .سيدارب راتوأ ةيالوت ةعباتلا

 ةيبرعلا مولعلا سرد دقو

 يديأ ىلع ةيمالسإلاو

 رطش. ىضقو «ءالجأ ةذتاسأ

 ليغ

 سيردتلا يف هرمشع

 نم ناك امك .فيلأتلاو

 ةزرابلا هدوهجلو «لالقتسالا

 يف فيلأتلاو ميلعتلا يف

 ةزئاج ةيدنهلا ةموكحلا

 ةيروهمجلا سيئر
 .0ةيريدقتلا

 ةديدع تاطوطخم رسشدو

 ةغللاب اهنم ءاهقيقحت دعب
 : ةيبرعلا

 روصنم نب ديعس نئس -

  .(قيلعتو قيقحت)

 بتكلا راد :توريب

 .ه868٠5١ «قيملعلا

 :ناوئعب هرودص قبسو

 : يابموب - . . . نئسلا باتك

 .ه407١ ةيفلسلا رادلا

 ركب يبأل /دنسملا -

 يديمحلا ريبزلا .نب هللا دبع
 قيقحت) (ها9١ تر

 راد :ضايرلا  .(قيلعتو

 .جم؟ يهاق٠5 د «ءاتفإلا

 ةبتكملا .:ةرونملا ةنيدملا

 نم) ه٠٠4١ ءةيفلسلا

 .#147 ض (ه111* .يواحطلا ْ

 يمظعألا نمحرلا بيبح

 سلجملا تاروشنم .ةلسلس
 .(ىملعلا

 لَك يبنلا تابطخ ءزج -
 ةجح :باتك عم عبط)
 ايركز دمحمل عادولا
 :م.د  .(يولهدناكلا

 .يملعلا سلجملا
 نب هللا دبع /فنصملا -

 :ةمركملا ةكم  .(قيقحت)

 - ١507 «ةيدادمإلا ةبتكملا
 ه5

 دئاوزب .ةيلاعلا بلاطملا -
 رجح نبا /ةينامثلا ديناسملا
  .(قيقحت) ينالقسعلا

 نوؤشلا ةرادإ :تيوتكلا
 ءجحلا ةرازوب ةيمالسإلا

 هالو

 قازرلا دبع  /فنصملا -

 عمجملا عبط .يناعنصلا

 بتكملا فارشإو يملعلا
 .. يمالسإلا

 دبع /قئاقرلاو دهزلا

 قيقحت) كرابملا نب هللا
 راد :توريب - .(قيلعتو

 .ت.د «ةيملعلا بتكلا

 /راونألا راحب عمجم -

 ينتفلا زرهاط دمحم الملل

 .(قيقحت)

 لاجر ىلع يوانحلا



 يطشلا بيبحلا

 يطشلا بيبحلا
 ماقتل ١و1 5)(هاآ1ك١11-10)

 .يسامولبد « يسايس

 لاجز زربأ نم دعي

 ىلوت دقو «ءةيسنوتلا ةسايسلا

 يسنوتلا سيئرلا دهع يف.
 نم رثكأ ةبيقروب بيبحلا
 كلت مهأ لعلو 2« بصتم

 ةرازو ةبيقح هيلوت بصانملا

 «ةريصق ريغ ةرتفل ةيجراخلا
 نادلب ةدع يف ًاريفس لمعو

 ناك مث «ةيمالسإو ةيبرع
 رمتؤملا ةمظنمل ماعلا نيمألا

 - و/4) يمالسإلا

014 . 

 هتاملكو هبط عمج دقو
 ًاماع «ًانيمأ» ناك امدنع

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل

 وهو «ءهتوم لبق باتك يف
 : ناونعب

 ىف ةيمالسإلا ةمألا

 :رصعلا تايدحت ةهجاوم

 194/8٠ تاملكو بطخ

 ةكرشلا :ةدج .ما115

 لاوش) ١١9 ع لصيفلا ()
 ريهاشم 2١١5 ص (ه١

 25١689 235١٠ ص نييسنوتلا

. 

 | ص مالغألاو مالعإلا ليلد

00 

 «ثاحبألل ةيدوعسلا
 .ص 664 هات

 دمحم - يسدقلا نيدلا ماسح

 نيدلا ماسح

 رعاشلا ميهاربإ نب نسح
 (ماقم/4- 1م (ها ال176

 ةطبار وضع «ءارقلا خيش

 .ةرونملا ةئيدملاب ءاملعلا

 ًابيغ ميركلا نآرقلا ظفح
 هدوجو «ةعساتلا يف وهو

 ىقلت مث «ءاملعلا رابك ىلع
 مث عبسلا تاءارقلا مولع

 رشع ةعبرألا مث ءرشعلا
 يف ءاّرقلا ريهاشم ىلع

 ىقلأو .رهزألا عماجلا
 يف تارضاحمو ًاسورد
 تايلكلاو دهاعملا  فلتخم

 ةنيدملا يف ةيمالسإلا
 .ةرونملا

 هيدي ىلع نآرقلا ظفحو
 برعلا نم ةبلطلا فالآ
 هئع ذخأ امك ءمجعلاو

 نم تائم رشعلا تاءارقلا

 دجاسملا ةمئأو ءاملعلا رابك

 نادلبلا ءاحنأ فلتخم ىف

 .ةيمالسإلا

 يريحبلا نسح

 ."”همولعو ميركلا نآرقلا

 ناوخإلا ةفحت :باتك هل

 ديوجت ماكحأ نايب يف
 راد :ةدج  .نآرقلا

 "9 ءها94 .ىناهفصألا

 .ص

 يرديحلا دمحأ نسح

 (ماكفف 5:00 (ها 42م 500)

 دعاوقلا ىف ةلاسر هل
 .'؟9ةينآرقلا

 يدرنجبلا نسح

 (ماقالاب 100 (هالوال .0)

 .ةعيشلا ءاهقف نم

 :اهنم .ءتافلؤمهل

 .«*0ةيهقفلا دعاوقلا

 يريحبلا نسح

 (ماكخك- 5١1؟1)(ه١11:4- 0

 .رعاش

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم (؟)

 11ه 44/1" نييدوعسلا

 «ةيبيرقت هتافو ةنس نأ ركذو

 يخيراتلا مهقبعب زاجحلا لهأ

 .ا"ه56 ص

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم (9)

 .158 ص ةيمامإلا ةعيشلا

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم (84)

 .ز :صض ةيمامإلا ةعيشلا



 1١5١ يريحبلا نسح

 دمتعا «ءاافيح» يف دلو

 يف يتاذلا هدذهج ىلع

 «يفاقثلا يملعلا ليصحتلا

 . «ةيربعلاو ةيزيلكنإلا نقتأف
 ةغللا نم هعلضت ىلإ ةفاضإ
 .ةيبرعلا

 ١148 ماع ةبكن دعب

 لمعو «قشمد ىلإ حزن

 يف يبرعلا مسقلل ًابقارم
 لمع امك «ةيروسلا ةعاذإلا
 ضعب ىف ةيبرعلا ةغلل ًاذاتسأ
 «قشمدب ةيوناثلا سرادملا
 ىتح قشمد يف ثبلو
 .©"هتافو

 :هرعش نيواود نم

 .رعش :نمحرلا كرابت -

 ءهركفلا راد :قشمد

 ها 0*

 .رعش :ىأمظلا رهنألا

 «ةايحلا راد :قشمد -

 ها ؟

 دئاصق :لامجلا لالظ

 راد ةعبطم :قشمد .ابح

 .ه١41١ ؛ةايجلا

 :ينغأ نيطسلفل -

 راد ةعبطم :قشمد  .رعش

 )١( يبرعلا رعشلا ناويد ١//581.

 ها 8 «ةايحلا

 - .رعش :عيبرلا حارفأ -

 ١955. .ةرهاقلا

 :نويعلا داوس يف افيح -
 هاا « قشمد - . رعش

 .ىحضلا ماستبا -

 )1541-1411١ه()1١9797-اكقام(

 .بتاك «ثحاب «ركفم

 سرد «توريب يف دلو

 تانيالولاو رصم يف

 ىلع لصح .ةدحتملا

 مولعلا يف هاروتكدلا

 فئاظو يف لقنت «ةيسايسلا
 لمع «ةديدع ةيسامولبد

 يف مالعإلا ةيلكل ًاديمع

 ًاسيئرو «ةينانبللا ةعماجلا
 «ةيئامنإلا تاساردلا ةودنل

 ىف ًايفاقث ًاراشتسم ناك امك
 يف ةينانبللا ةرافسلا

 هنوك بناج ىلإ «نطنشاو
 يف ةيسايسلا مولعلل ًاذاتسأ
 ةينانبللا نيتعماجلا

 22 ا
 ."”توريب يف ةيكيرمألاو

 لوألا عيبر) 156 ع لصيفلا قفز

 مالعإلا ليلد .(ه١

 .446 ص مالعألاو

 تايدحت هاجت مالسإلا -

 :توريب  .ةيرصعلا ةايحلا

 ها868# ءبادآلا راد

 .صا6

 مالسإ ال ةيرحلا مالسإ

 :توريب  .؟ط  .ةيدوبعلا
 «نييالملل ملعلا راد

 .ص ١55 ه8

  .ناسنإلاو مالسإلا -

 ملعلا راد :توريب

 ءها١٠5 ءنييالملل

 .ص0٠

 تايدحتو مالسإلا

 :توريب 3 .ط  .رصعلا

 «نييالملل ملعلا راد

 .ص*0 يىهاالكؤأ

 راد :توريب .ط

 .نييالملل ملعلا

 يدحتو ىبرعلا ناسنإلا

 . ةيجولونكتلا ةيملعلا ةروثلا

 ملعلا راد :توريب .؟ط -

 بها «ءنييالملل

 .ص' 4

 .يبرعلا لقعلا ثيدحت -

 ملعلا راد :توريب  ."ط

 .نييالملل

 تربور /ةلودلا نيوكت -



 نادمح نسح "١5 بعص نسح نسح

 ملعلا راد :توريب

 ةسسؤم : كرويوين ؛ نييالملل

 ها85 ءرشنلل نيلكتارف

 .ص ه7

 نانبل ال لقعلا نانبل
 راد :توريب  .فنعلا

 «ها409١ «نييالملل ملعلا
 .صالخ؟ا

 نوعدبي برعلا -ِ
 راد :توريب .مهلبقتسم

 .نييالملل ملعلا

 ةيباختنالا ةيلمعلا -

 :نانبل يف ةيطارقميدلاو
 تاشقانمو ثاحبأ ةعومجم
 ؛نيرخآ عم كارتشالاب)

 ءدمحلا ضاير فارشإبو

 :توريب - .(غابص ريمس

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا
 | ةودن) ..ها98١ ءرشتلاو
 .("14ةيئامنإلا تاساردلا

 بتكملا : توريب - .ةلودلا

 .صا١٠ هالله

 ةيلبقتسمل قت | ةنراقملا

 :توريب -.يبرعلا ءامنإلل

 .نييالملل ملعلا راد

 ملع ةساردل ةمدقم -

 :كثوريب .ةسايسل ١

 «يراجتل ع ابتكمل _ ١

 .صا7٠ فقالا

 ةسايسلا جهانم
 /ملاعلا لود يف ةيجراخلا

 سديركم يور فارشإ
 :توريبا+د .(ةةمجرت)»

 :كرويوين ؛ةيلهألا ةبتكملا

 «ةمهاسملا نيلكنارف ةسسؤم

 .صودالو ه1

 راد :توريب شط

 ةعابطلل نئيلكنارف ةسسؤم
 .ص*6+ فهاا5"8 ءرشنلاو

 نسح يقيقحلا همسا
 ا 8

 همساب فرعو «نادمح

 .؛«لماع يدهم» يكرحلا ١

 ةيوناثلا هسورد ىّقلت

 هليصحت عباتو «توريبب

 ىتح ءاسنرف يف يملعلا

 ةلودلا هاروتكد ىلع لصح

 لغشي ناكو .نوبروسلا

 يف ةفسلفلا ةدام ذاتسأ
 ليتغا امدنع ةينانبللا ةعماجلا

 .(ويام) رايأ 18 يف

 : هتافلؤم زربأ

 ةساردل ةيرظن تامدقم

 يف يكارتشالا ركفلا رثأ | - .يدئاقعلا يعولا -

 .نييالملل ملعلا راد : توريب

 :توريب - .وكسنوألا

 .نييالملل ملعلا راد

 شينب /ةيطارقميدلا -
 راد :توريب .(ةمجرت)

 .نييالملل ملعلا

 نيراب /ةدحتملا ممألا

 راد :تروريب .(ةمجرت)

 .نييالملل ملعلا

 (ماقمهال- .::)(هإ4#ءهالءث-)

 ِباَّتُكلا داحتا وضع

 .نيينانبللا

 «ينطولا ررحتلا ةكرح
 .جم"

 ةيبرعلا ةراضحلا ةمزأ

 تايزاوجروبلا ةمزأ مأ

 .(تاعبط ؟):؟ةيبرعلا

 ةسرامملا يف ةيرظنلا -

 بابسأ يف ثحب :ةيسايسلا
 .نانبل يف ةيلهألا برحلا

 ركفلا ضقن ىلإ لخدم
 .يفئاطلا ْ

 قارشتسا يف سكرام

 .كيعس دراودا

 ركفلاةيلمع يف



 نادمح نسح

 ,30ىنو دلخلا

 دلاخل نسح

 )4 1*50:1 4١ه()1١؟؟1١-كدكام(

 .نانبل يتفم

 يف ىلوألا هتسارد عبات
 «ةيمالسإلا دصاقملا سرادم

 ةيلكلا يف ةيناثلا هتساردو

 لقتنا مث «توريبب ةيعرشلا

 يف جرخت كانهو ءرصم ىلإ
 رهزألاب نيدلا لوصأ ةيلك
 هجرخت دعبو 2غم1447 ماع

 ةيلكلا يف ًاذاتسأ نيع

 اسردم توريبب.ةيعرشلا

 «هيجوتلاو قطنملا يتدامل

 توريب ةمكحم ىلإ لقن مث
 ١984 ماع يفو ءةيعرشلا

 توريب يضاقل ابئان نيع

 ًايعرش ًايضاق مث «يعرشلا
 ىلإ لقن مث ءراكع ءاضقل
 نانبل لبج ةظفاحم ةمكحم
 م1955 ماع يفو .ةيعرشلا

 ةيروهمجلل ًايتفم ريتخا
 ءايالع دمحمل ًافلخ ةينائبللا

 هبحاص هلغشي بصنم وهو
 .ةايحلا ىدم

 ةطبار يف ًاوضع ناكو

 /ه/18- 1١95 عقفألا )١(

 .ما1ق4ا/

١5* 

 ًاوضعو «يمالسإلا ملاعلا

 ثوحسبلا عمجم يف
 رهزألا يف ةيمالسإلا
 ءةرهاقلاب فيرشلا
 ةيمالسإ تاسسؤمو
 يف ليتغاو ."”ةيملاع
 .لاوش

 ةيبرتلل دلاخ نسح ديهشلا
 : .م#1998 ماع «ميلعتلاو

 ةينيد تافلؤم هل

 :اهنم «ةيسايسو ةيعامتجاو

 .فقاومو ءارآ -

 لئماكتلاو مالسإلا -
 . عمتجملا يف يداملا

 لاوحألا ماكحأ 8

 ع يمالسإلا ملاعلا رابخأ (9

 هلكت لال لا

 ةدعقلا وذ لصيفلا

 (دنهلا) دئارلا ه4

 لاجر ه٠

 - ١" ص ةطبارلا داهج ءارو

 ةلجم يفاأرقاو ةنفز

 خيشلا لتق نم :عمتجملا

 )١8/ 919 ع ؛دلاخ نسح

 ١5 ص( ه٠

 )١١/5/ ةلؤ عو ل8

 ع نايبلا «55 ص (ه4

 (ها1:04 ةجحلا وذ) 4

 مالعأ مجععم ءالش -الا/ ض

 .١الال' ص دروملا

 دلاخ نسح

 .ةيمالسإلا

 - .ناضمر ثيداحأ -

 بتكملا :تثتوريب

 ءها#40 ءيمالسإلا
 .صا1#٠

 ليجنإلاو ةاروتلا -

 سيروم /ملعلاو نآرقلاو

  ؟طد- .(ةمجرت) ياكوب

 بتكملا :قشمد ؛توريب

 ءهاأ#.ا/ «ىمالسإلا

 .ص*”0

 .نيملسملا ريغب جاوزلا -

 - .مالسإلا يف ديهشلا -
 ملعلا راد :توريب 6”. ط ١

 .نييالملل

 ةيمالسإلا ةوعدلا راسم
 عبارلا نرقلا لالخ نانبل يف

 :توريب  .يرجهلا رشع
 .ها١٠٠5 «ةوعدلا راد

 نانبل يف نوملسملا

  .ةيلهألا برحلاو

 «يدنكلا راد :توريب

 مها

 ”برحو نوملسملا

 .نيتنسلا

 ةعيرشلا يف ثيراوملا -

 هيلع يرجي امو ةيمالسإلا



 يلرمزلا نسح

 ةيعرشلا مكاحملا يف لمعلا

 .(اجن ناندع عم كارتشالاب)

 راد :توريب - .؟ط -

 .صالاله ها 5٠٠ نانبل

 .ةينارصنلاو ةيدوهيلاو ةينثولا

 هأآؤدك «ثكثوريب

 ريبك ددع ىلإ ةفاضإلاب
 ةينيدلا تالاقملا نم

 جلاعت يتلا ةيعامتجالاو

 عيرشتلا يف ةمهم اياضق
 .قالخألاو عامتجالاو

 يلرمزلا نسح
 مام 16010 ها نركفف]

 .مجرتم © يح رسم دقانو

 يف حرسملا ديمعب بقلي

 .سنئوت

 يبدأ طسو يفأشن

 بح ىلع ٌبشو «يملعو

 ىلع لّصحت . .حرسملا

 «ةيبرعلا بادآلا يف ةزاجإلا

 مولعلا نم داز ىلعو

 يفأدبو ..ةيحرسملا

 ةيعاذإ ثيداحأو تالاقم

 . .يحرسملا لمعلا دقني

 ةيعمج سسأ ضرغلا اذهلو
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 .هب ءاقترالل م6

 نّيع 1957؟ ربوتكأ يفو

 مث «ليثمتلا ةحلصم سيئر

 نوؤشلا ريزول ًاراشتسم

 ا١و9الا١ ةنس ىتح ةيفاقثلا

 : هتافلؤم

 5 .(ةيحرسم) ةطرغوي -

 اهجارخإب ماق) ”١91/7 سنوت

 .(ةليلق ةدمب هتافو لبق

 تسرموسل «ةفصاعلا

 .(ةيزيلجنرلا

 ةيحرسم ١مم وحن هلو

 شحولا :اهنم ء.ةمجرتم

 ثداحو «درانرب ناطيسرتل

 ليجو «نيلتروكل ىهقملا

 لغاشملاو «رايلومل ناباكس
 لاب جربو .ياتاب يرنهل
 فرصمو «سامود ردنكسإل

 لوجل كونك روتكدلاو

 بتاكلا نع سبتقاو «نامور

 ."”هيعزلا اهمسا ةياور هسفن

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت )غ0(

 ريهاشم .اا#" 8_2

 ١/١ 1١ل ١. ص نييسنوتلا

 يحبص سابع نسح

 يخسلا نسح
 م1656 ..:0)(؟ه1418-500)

 .ىمالسإ ةيعاد

 مالسإلا» باتك هل

 ةيمالسإ ةيؤر :قرلاو
 راد :ةرهاقلا  .«ةرصاعم

 .مولعلاو ةفاقثلل زونكلا

 م15 ها 14

 .ص 65

 هميدقت ىف رشانلا ركذ

 دهشتسا هفلؤم نأ باتكلل

 .رونلا هباتك ىري نأ لبق

 هنأ نّيبت ةمدقملا ةءارقبو
 مامإلا جهنمب ديشي ناك
 .انيلا نسح

 يحبص سابع نسح
 (ماككع 15180 (ها١143- 1340

 .عيذم «ءرعاش

 «يدّْنَش» ةنيدم يف دلو

 يف جّرخت .نادوسلا لامشب
 ةيزيلجنإلا ةغللا 0-7

 لمع .ةرهاقلا ةعماجب

 ةعاذإلاب يبرعلا مسقلاب

 19184) ندنل يف ةيناطيربلا
 نم لاقتساو (م1985

 يسنرفلا يناطيربلا) يثالثلا

 ءرصم ىلع (يليئارسإلا



 ةبكر وبأ هللا دبع نسح

 ثيح هدالب ىلإ داعو
 «ةيفاقثلا ةايحلا يف طرخنا

 يف ًازراب ًاوضع حبصأو
 داع مث ««ةيبدألا ةودنلا»

 لامكتسال ةرهاقلا ىلإ

 لانو ايلعلا هتاسارد

 اهدعب لصحو «ريتسجاملا
 نم هاروتكدلا ةجرد ىلع

 .رحلا رعشلا بتكو «ندنل

 : هراثآ نم

 5 .رعش :ليللا رئاط

 ؟ «ىبالماكلا ةبتكم : ةرهاقلا

 يف رثعبم ريثك رعش هلو

 ,20تالجملاو فحصلا

 ةبكر وبأ هللا دبع نسح
 (ماذكأ 19492 هل415- 1؟ت1)

 ش .ىميداكأ « يفحص

 ًاديعم لمع «دوعس كلملا

 زيزعلا دبع كلملا ةعماجب

 مث ءاهسيسأت ةرتف نابإ

 ١/ يبرعلا رعشلا ناويد قفز

 6١م علصيفلا ت١6

 ١177. ص (ها١٠4١ نابعش)

 يف هتافو ةنس تدروو

 أ 2.(ها١41١؟) لوألا ردصملا

 ردصملا يف هيبأ مسا دروو

 . (هللا دبع) يناثلا

١.6 

 تايالولا ىلإ ثعتبا

 ثيح ةيكيرمألا ةذحتملا

 ماع هاروتكدلا ىلع لصح
 هتدوع دعب دلقتو ,ىه

 «ةفلتخم ةيميداكأ بصانم

 ةيفاحصلا ةباتكلا سرامو

 ةسسؤم ربع يرادإلا لمعلاو
 «رشنلاو ةفاحصلل دالبلا

 نم ددع يف وضع وهو
 يف ةيمنتلاو طيطختلا ناجل
 ةنامألا ملست .ةيدوعسلا

 دبع كلملا ةعماجل ةماعلا

 ًاريدم لمعو «ةدجب زيزعلا
 دالبلا ةسّسؤمل ًاماع

 ."”دشنلاو ةفاحصلل

 :ةيملعلا هراثآ نم

 ثوحب «قيوستلا ةرادإ

 يف اهتاقيبطتو تايلمعلا
 ةرسألا «ةرادإلا لاجم

 ريغتلاو رودلا :ةيدوعسلا

 تارارقلا ذاختا يف امهرثأو

 مظن مييقت ؛(كارتشالاب)
 ةسارد :كلهتسملا ةيامح

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلع ةيقيبطت
 يناديم ثحب :ةيدوعسلا

 راشتنا ةرهاظ «(كارتشالاب)

 ةكلمملاب ةيزكرملا قاوسألا

 ىدامج) م4 ع لصيفلا قففز

 .5 ص (ها417١ ىلوألا

 خيشلا لآ هللا دبع نب نسح

 اهتاريثأت :ةيدوعسلا ةيبرعلا

 «(كارتشالاب) اهتاهاجتاو
 طمن ريدقت «نالعإلا

 عمتجملا يف كالهتسالا

 ةيفاشكتسا ةسارد : يدوعسلا

 ركفلا يف يرادإلا ميظنتلا

 «(كارتشالاب) يمالسإلا
 تامدخل يقيوستلا جيزملا
 .(كارتشالاب) ةيراجتلا كونبلا

 3 لا

 (مادحأل 19770 (ها 1/1969

 .ريزو «يمالسإ بتاك

 «ةرونملا ةنيدملا يف دلو

 ةعيرشلا ةيلك نم جّرختو
 ةكمب ةيمالسإلا تاساردلاو
 .ه17ا/“ ماع ةمركملا
 بصانملا نم ًاددع لغشو

 ةرازو اهنم «ةيموكحلا
 ًاريزو حبصأ مث .فراعملا

 ءاهئاشنإ ذنم يلاعلا ميلعتلل

 .هتافو ىتح ًاريزو اهيف يقبو

 «ةيبرعلا ةلجملا» أشنأ

 ."0ه1586 ماع

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم فيا

 - .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةغوسوم 485 ص ءاط

 د باتكلاو ءابيدألا



 يدهملا باهولا دبع نب نسح

 : هلامعأ نم

 يف يئاضقلا ميظنتلا
 - .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ءهرشنلل ةماهت :ةدج

 - .صا_65 هك.
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 0 - ١ ط

 . 2 مه

 35 .ةئكيرج رطاوخ

 «هرشنلل ةماهت :ةدج

 - .صالالك ها"

 ىبرعلا باتكل»

 ىلوألا ةعبطلا تردص)

 - «ركفلا .راد نع ةدج يف

 .(ص٠ل9١ صلاه

 يف درفلا ةمارك

 ةرازو :ضايرلا - .مالسإلا

 لال بها86# فراعملا

 ةيبرعلاب) .سص'8

 .(ةيزيلجنإلاو

 ةلاسرلا «1554/7؟ نييدوعسلا -

 2088 ص ملا ع ةيمالسإلا

 صض ةيدوعسلا يف نوركفم

 غبارلا نرقلا مالعأ نم ١«

 ال/١ رشع سماخلاو

 نابعش) 417١ع .ةيبرعلا ةلجملا

 .(ها5١*

١55 

 ىلوألا ةعبطلا تردص)

 .(رشان نودب هه" ماع

 اهلماع فيك . .ةأرملا

 عباطم :ةدذجح .مالسإلا

 .ها9  «يناهفصألا راد

 ةيبرعلاب) ص*"؟ 06

 .(ةيزيلجنإلاو

 ءارآ : حافكلا يف انرود -

 ءهام#8 قةيراجتلا

 .صا٠/0

 قيرطلا ىلع تاوطخ -

 ةماهت :ةدج  .ليوطلا

 ه5 ءهرشنلل

 248 ؛يدوعسلا

 باهولا دبع نب نسح
 يدهملا

 (ماكوم 19852 (ها14 15 1564)

 .رعاش 0

 .ةيدوعسلاب فيطقلا نم
 ماع ةيئادتبالا ةداهشلا لان
 ةفيظو ىف لمع .هالاله
 ّة كاد ىف ةطيسب ةيموكح

 .فيطقلاب مكاحملا

 رابخأ يتفيحص ف هضعب |

 دمحم نامثع نسح

 يبرعلا جيلخلاو نارهظلا

 موي رجف اقرتحم يفوت
 ,"0دفص ال ءاثالثلا

 ىلع هل ترثع :تلق

 ءه414١ ماع ردص «دامر

 ءرشن تانايب نودب وهو

 .هرعش عومجم هلعلف

 مالسلادبع نب هللا ديبع
 ينامحرلا

 دمحم نامثع نسح

 (ماكتل 1١9152 ه1 1-0

 .لضاف ملاع

 ناكسه ةيرق ديلاوم نم
 ءباَّئُكلا ىف أرق .ايكرتب
 ةيعرشلا مولعلا سردو

 داركألا جهنم ىلع ةعونتملا

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (1)
 ءارعش ء4١؟ ص ةيدوعسلا

 ةريزج يف ثيدحلا رصعلا
 تسرهفلا 784/١. برعلا

 مالعأ مجارت يف ديفملا

 يفو 1١9/١. جيلخلا

 همسا درو ريخألا ردضملا

 نب باهولا ديع#» :اذكه

 !«يدهملا نسح



 يحتف نسح اذنكم يزاريشلا رّيمع ني نسح

 ءًاماع رشع ةسمخ ةدم

 باتك ةسارد هل تيقبو

 .ىتلع لصحيل دحاو

 دعب لغشنا هنكلو «ةزاجإلا

 ..كلذك ىقبو .هجاوز

 ءاملعلا سبل سبلي ال ناكف
 سانلا ّمأ هّنكلو ءهلجأ نم

 يف اهرخآ «ىرق عبرأ يف
 ةعباتلا «ناردب ىلع» ةيرق

 سانلا نم ذخأي نكي ملو
 ناكو .هتمامإ ءاقل ًارجأ

 ذيمالت نم ءًاعرو ًايقت ًاملاع

 ثحي « يقح ميهاربإ خيشلا

 لمعلاو ىوقتلا ىلبع. سانلا
 : ..حلاصلا

 طوطخم رعش ناويد هل
 .©")ةيدركلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 يزاريشلا رّيمع نب نسح
 (ماقالت 1 مل/4) (ها9و91196)

 .ةيعادلا ءملاعلا « خيشلا

 هسأر طقسمب سرد

 خيشلا نع ذخأو رابجنز

 ديفح تامولعملا هذهب يندافأ )١(

 دبع ذاَتسألا هل مجرتملا

 يف ةسدنهلا سرد «ينغلا

 يف ةعيرشلاو .بلح ةعماج
 كلذ ناكو «ةروئملا ةئيدملا

 .ىنمب ه14186 ماع جح ىف

 نب ركب يبأ نب دمحأ

 هل ابتاك لمعو ءطيمس

 كرت مث ةيعرشلا ةمكحملاب
 هللا ىلإ ةوعدلل :درجتو كلذ

 رفاسف ؛نيدلا رشنو ىلاعت
 ادناورو ادنغويو اينازنت ىلإ
 ريئازو قيبنزومو يوالمو

 هيدي ىلع ملسأو .اهريغو

 نودعيادج ريبك ددع

 .فالآلاب

 :اهنم «تافلؤم هلو

 ةغللاب نآرقلا ريسفت

 ىلع ًادر٠هنمضو «ةيلحاوسلا

 .ةلاضلا ةينايداقلا

 ريبكلا حتفلا» ًاضيأ هلو

 ةريغصلا رصتخملا حرش يف
 حرش يف اجرلا ةليسو#و
 دئاوفلاو «اجنلا ةنيفس

 ةمدقملا حرشب ةيرابجنزلا

 ."”كلذ ريغو ««ةيمرضحلا

 (ماقخت ك6 ها 1*1 61١

 .برعلا نيسدنهملا خيش

 يف تاعماجو ندمو ىرق

 ةيدوعسلاو قارعلاو رصم

 2787/7 روتلا عماول قفز

 يليشو ناتسكابو رئازجلاو

 زئاوج ىلع زئاح .وريبو
 .ةيملاع ريدقت تاداهشو

 يف تارضاحم ىقلأ

 وغاكيشو درافراه تاعماج

 يفو «ةيكيرمألا ودارولكو

 ةيناطيربلا سكيسا ةعماج
 يف دهاعمو تاعماجو

 ."””اسنرفو ديوسلاو نانويلا

 ةرامعلا :هيف فلأ اممو

 نسح سدنهملل ةيناسنإلا
 - .جرف ليبن /يحتق

 ولجنألا البتكم :ةرهاقلا

 ه١ 91 «ةيرصملا

 : هلامعأ نم

 ءىدابم :ةيديلقتلا ةرامعلاو

 مرحم) 1١ ع لصتيفلا م

 عانص 2٠١4 ص (ه4

 مالعأ ٠٠٠١ :ةراضحلا

 2.154١ ص نيرشعلا نرقلا

 ماع ةئم يف يبرع ملع ةئم
 نم ةافولا ةنسو) 86 ص

 ديدجتلا .(ردصملا اذه

 ةرامغ يف ةلاصألاو

 /ةيمالسإلا تاعمتجملا

 - .نيدلا جارس ليعامسإ

 ةزئاج ةسسؤم :فينج
 ,«ها104 «ةرامعلل ناخاغألا

 ش 0 09 ص



 ينغلا دبع داوف نسح لثدل داؤف نسح

 فاجلا خانملا نم ةلثمأو

 ريرحتو «هفيلأت نم «راحلا

 نمحرلا دبع ءرريش رتلاو
 :توريب  .ناطلس دمحأ

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 هرشنلاو

 .ص 17
 بها 14

 .ءارقفلا ةرامع -

 داؤف نسح
 (ماو1915-40) (ها4 )1544 ١6

 .نائف « يفحص

 نونفلا ةيلك يف جّرخت

 يف لمعو . .تانيعبرألا

 يفحصلاو ينفلا جارخإلا
 فحصلا نم ديدعلا يف

 نم راص ىتح .«تالجملاو

 يفحصلا جارخإلا داؤر زربأ
 .يبرعلا ملاعلاو رصم يف
 'ةلجم لوأ رادصإ يف مهاس

 يهو ويلوي ةروث اهتردضأ
 ماع «ريرحتلا» ةلجم

 هسفن ماعلا يف م1465

 مل.يتلا .ففدغلا»مساب

 ةثالث ىوس اهنم ردصي
 يف مهاس امك ةدادعأ

 «ريخلا حابص» ةلجم رادصإ

 ًاسيئر راصو م1465 ماع

 ناكو .دعب اميف اهريرحتل

 ىلعألا سلجملاب ًاوضع
 ًاراشتسمو «بادآلاو نونفلل

 سأرو .فسويلا زورل ًاينف

 نفلا نع «نيرشعلا نرقلا

 ,0©2ىليكشنلا

 ينغلا دبع داؤف نسح

 ماكل 19750 (ه1 4 1154)

 مالعألا ةعدلا نم
 ةوعد يف نيدهاجملاو

 .نيملسملا ناوخإلا

 زكرم ىرق ىدحإب دلو
 يف .سردو «ةيقرشلا اينملا

 يف ةيوناثلا قيزاقزلا ةسردم'

 «ةيداليملا تانيعبرألا لئاوأ

 ..طاشنلا نم ةلعش ناكو

 جارفإلا دعبو «ءنجس
 داهجلاب قحتلا ةرشابم هنع

 لتاقف . .ةلتاقم ةليصف ةدايق
 يف ةزغ ءاضق يف دوهيلا
 فسنو ءمهتارمعتسم

 رّمدو «مهتالصاوم طوطخ

 ةيرصم ةيصخش ةئام )١(

 .44 47 ص ةيصخشو

 برضم ناكو .ءمهلفاوق
 ناكو ..ةيئادفلا يف لئثملا
 دربلا ةسراقلا يلايللا دّمعتي

 داع مث . .اهءانثأ سرحيل

 .دهاجو اعدف ..رصم ىلإ

 هنع جرفأو «ءبذعو نجسو
 .تاونس ثالث دعب

 لقتعا م1458 ماع يفو
 ةرملل يبرحلا نجسلا عدوأو

 ليكتتلا نم لمحتو ء«ةعبارلا
 «نادبألا هل ُيعشقت ام

 ثالث نجسلاب هيلع مكحو
 سمخ ىلإ تدتما «تاوئنس

 يف هنع جرفأ ىتح «تاونس

 «ةيداليملا تانيعبسلا لئاوأ

 ."7تيوكلا يف تامو

 :ناوئعب باتكوهل

 - .قافنلا بعشو نوقفانملا

 راد :ةخودلا .؟ط

 ءةفاقفثلا

 .صا٠*”

 ها 5١17

 /م/؟6ه) 54 ع عمتجملا قف

 م0١ ص( هه
 رظناو .قيدص يلع ملقب

 5517 ع اهسفن ةلجملا ًاضيأ

 مو ص (ه 0 )
 ليعامسإ دمحم روتكدلا ملقب
 هباتكل ضرعو «.ناطقلا

 هم" ددعلا يف ديحولا

 240 ص (ه1407 0/190



 يفريصلا لماك نسح

 يفريصلا لماك نسح
 م1544 1١15180 (ه14 4-5

 .قفحمم «رعاش «بيدأ

 ولؤبأ ةعامج ىلإ مضنا
 .رصمب ةيرعشلا

 ناويد 194 هل ردص
 مث ىفةعئاضلا ناحلألا»

 ماع «قورشلا» ناويد
 ىدص» ناويد مث «5
 2556 ماع «عومدو رونو

 نيواود ةتس هل تردص مث

 رصم ىف فراعملا راد نم
 ١ .1947 ماع

 .ىرخأ نيواود ةعبرأ هلو

 :اهنم ةديدع ًابتك ردصأو

 .يقوشو ظفاح

 يرتحبلا ناويد -

 ع ويَمحت)

 يدبعلا بقثملا ناويد -

 .(«قيقحتاا

 سملتملا ناويد 5

 .؟ قيقحتا

 ةئيمف نب ورمع ناويد

 .(قيقحت١

 ةمامحلا قوط -
 .(قيقحت)»

 لاخلا

 ينيوزقلل نادلبلا رابخأ -

 .2(قيقحت١

 فيرشلل بابشلا فيط -
 , 0(قيقحبت» ىضترملا

 قعدف دمحم نب نسح

 (مادح١ 1461 )(ها1 400 -1:9)

 .ملاع « هيّقف

 ءةمركملا ةكمب دلو

 مث «ميركلا نآرقلا ظفحو

 .نوتملا ضعب

 نب لصيف ريمألا هراتخا
 فب ًاصاخ ًامامإ نيسحلا
 -ةيركسعلا هتالمح يف هقفارف

 .ةيبرعلا ةروثلا نالعإ رثإ
 هبيصنت نيح ىلإ هعم يقبو
 مث .ايروس ىلعًاكلم
 شيجلا راحدنا رثإ اهرداغ
 لالتحالا تاوق مامأ يبرعلا

 مث .ةكم ىلإ يسنرفلا
 يف لصيف كلملاب قحتلا
 ةكم ىلإ داع مث ؛قارعلا
 .ه٠174 ماع

 ىلإ ةيملع تالحر هل

 ءايسآ يقرشو ايسينودنأ

 ولوبأ نم :ةيبدألا انسرادم )١(

 ثيدحلا بدألا ةطبار ىلإ

 1 77” ص

 طاشملا دمحم نب نسح

 كانه لصتا ثيح

 . 2ءاملعلاب

 : هتافلؤم نم

  .ناسحلا دئاوفلا -

 ها1ةا/ ء5ط  .ةرهاقلا

 ةراتخم تاولص :اهيليو)

 ؛ِلَك راتخملا يبنلا ىلع

 هلهأو هدالوأل ةعفان اياصو

 عيمجو هتريشعو

 .(نيملسملا

 قرشلا يف مايأ -

 :توريب - .ىصقألا

 ها787 «تاديوع

 مالقأ نم تاثفن

 يدوعسلا بابشلا

 ةكم  .؟ط - .(كارتشالاب)

 ةكم ةكرش :ةمركملا

 .ها868٠5 ءرشنلاو ةعابطلل

 طاشملا دمحم نب نسح

 ماقالت - اهوؤ5) (هالو-117

 .يئرملا ملاعلا

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم' (؟)

 751 78)/# نييدوعسلا

 يخيراتلا مهقبعب زاجحلا لهأ

 غخولب ءالا5 1١# ص

 فيئشت 2١١+ /9 ينامألا

 1 .114 ص عامسألا



 طاشملا دمحم نب نسح ١6 طاشملا دمجم نب نسح

 ذخأ .ةمركملا ةكمب دلو

 «خياشملا ضعب نع مولعلا

 ةيتلوصلا ةسردملا لخدو

 روضح عم ءاهيف جّرختو
 مرحلا يف سوردلا تاقلح

 لصحو «فيرشلا يكملا

 نذأو «ةريثك تازاجإ ىلع

 يكملا مرحلاب كلذ يف

 رثكو «ةيتلوصلا ةسردملاو
 ..ملعلا بالط هلوح

 ها 56 ماع لوأ يف

 سيئر نع اليكو نُيُع

 «ىربكلا ةيعرشلا ةمكحملا
 مدق ىتح كلذ ىلع رمتساو

 ةنس يموكحلا نم هتلاقتسا

 .©20فيرشلا مرحلاب

 : هتافلؤم نم

 لومأملاو ىنملا لين
 .لوصألا بل ىلع

 مجارتب دشرتسملا ةيغب -

 نيدهتجملا ةعبرألا انتمئأ

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم )١(

 هلو .147/# نييدوعسلا

 باتكلا مجعم يف ةمجرت

 ص ةيدوعسلا يف نيفلؤملاو
 ىف هتدالوو (؟ ط) 37

 مالا /ها7149 ريخألا

 .(ايسينودنأ يف عبط)

 يف ةيهبلا ةديرخلا حرش -
 .ديحوتلا

 يف ةيهبلا دودحلا -
 .ةيقطنملا دعاوقلا

 ام ٌضعب ركذب داشرإلا -

 .دانسإلاو ةزاجإلا نم يل

 .ريبكلا تبثلا -

 يف ةينسلا تاريرقتلا -

 ةموظنملا ظافلأ لح

 ةنيدملا .١؟ط - .ةينوقيبلا

 ناميإلا ةبتكم :ةرونملا

 «توريب يف ًاققحم ردصو)
 «يبرعلا باتكلا راد نع

 ..(ه5١ 5ك

 ايحم نع راتيسألا عفر -

  .راونألا ةعلط تاردخم

 ةبتكم :ةمركملا ةكم  .ةءط

 ها1/8١ ؛ةيبرعلا ةضهنلا

 نم راونألا ةعلط باتكو)

 ميهاربإ نب هللا دبع فيلأت
 .(ه١؟*ه تا .يطيقنشلا

 اياصوو ةينيد حئاصن -
 ةكم  .؛4ط  :.ةماه

 مزمز ةعبطم :ةمركملا

 .صناأ هه 5

 ناميإلا لهأ فاعسإ
 ؛؟ناضمر رهش فئاظوب

 لاخدإ نع ةرّفنملا رجاوزلا
 يف مهدالوأ نيملسملا

 ءا"ط  .ةرفكلا سرادم

 ضعبو بيذهتب زاتمت
 :ةرهاقلا  .تامهم تادايز

 ءها8 لال «ةيرينملا ةعبطملا

 .صا5 ل

 يف ةنيمثلا رهاوجلا -

 ةنيدملا ملاع ةلدأ نايب

 دبع قيقحتو ةسارد)

 يبأ ميهاربإ نب باهولا
 راد :توريب  .(ناميلس

 ءىمالسإلا برغلا

 1 .ضصالاه عه 5

 ةالص يف ةلاسر

 .اهلضفو ةعمجلا

 مالسإلا لهأ فاعسإ
 هللا تيب ىلإ جحلا فئاظوب

 :ةدج _  ."ط .مارحلا

 يف ًاثيدح نوعبرأ -

 ةالحم «بيهرتلاو بيغرتلا
 .نينسحلا ثيدحب اهتمتاخ

 ةعبطم :ةمركملا ةكم

 ها1845 «ءرونلا

 يف ةينسلا ةفحتلا -

  .ةينيعبرألا ةثرولا لاوحأ

 راد :ةذلج ا .هط

 .ه95١ يناهفصألا



 يناديملا ةكنبح قوزرم نسح

 يزاغم يف ىجدلا ةرانإ -
 - .١2ط - .ىرولا ريخ

 «ىندملا راد :ةرهاقلا

 ه5

 يناديملا

 ماقال 15117 (ها1 14 نضضف]

 ءةمألعلا ملاعلا

 .يبرملا .دهاجملا

 ناديملا يح يف دلو

 نم تمدق ةرسأل قشمدب
 رابك ىلع ذملتت .ةامح .ةيداب
 ىلع فرشأو «قشمد ءاملع

 .اهيف سّردو ةيعرش :سرادم

 رئاسب هتفرعم تخسرو
 .ةباطخلا ىلوت .مولعلا

 نيعبرأ نم رثكأ اهيف ٌرمتساو
 «بدألا عيفر ناكو .ًاماع

 .ريبعتلا . ةلوهسو

 هيجوتلا ةيعمج سسأ

 .ىلع تذخأ يتلا يمالسإلا

 ةيمالسإلا مولعلا رشن اهقتاع
 يف مهسأو «ةاعدلا جيرختو

 ءاملعلا ةطبار سيسأت

 «ةيريخ تايعمجو «قشمدب

 سلجملل ًاوضع بختناو
 ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا
 ةناكم هل تناكو «يمالسإلا

1١6 

 ' ةيملعلا طاسوألا ىف ةقومرم
 دالبلا ىف ةينيدلاو

 .ةيمالسإلا

 ءاملع هيدي ىلع جّوخت

 .مهركذ عفترا «نوديدع

 : هراثآ نم

 ةياغلا مظنو حرش
 .يطيرمعلل بيرقتلاو

 فيرش يوبن دلوم -

 تاعؤضوم ىف تالاقم

 ةيداشرإو ةينيد
 .0"2(طوطخم)

 (ما1641- ..0:)(ه8١ 2# ::0)

 .بتاك 0 بيدأ

 ءابدأ زربأ نم دعي

 ليعرلا باّثكو ءارعشو
 نادوسلا يف لوألا .يبدألا

 يف يفاقث ءاطعب كراش يذلا

 دقو «يبرعلا بدألا ناديم
 ةيبدألا هتايح يف رثأت

 .نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات )ع(

 /” يرجهلا رشع عبارلا

 ةرخأي

 يناليكلا ديز ينسح

 يتلا ةيبدألا ناويدلا ةسردمب

 داقعلا سابع اهأشنأ

 دبعو ينزاملا ميهاربإو

 لعلو .يركش نمحرلا
 هتلجم وه هكرت رثأ ىوقأ
 .(ملقلا) ةيرهشلا

 زهاني رمع نع يفوت
 . ماع نيعبسلا

 :ةعوبطملا هراثآ نم

 عمتجملا نسم حمالم -

 - .ءط د .ينادوسلا

 ةينادوسلا رادلا :موطرخلا
 ء.ها9859# ءبتكلل

 .صالاا/

 راد يف يتايركذ -

 راد .ثوريب .ةيورعلا

 ,ه86١١ :ةايحلا ةبتكم
 .صا٠[ل4

 - .ةيدابلا يف يتايركذ
 ةبتكم راد :توريب  .#"ط
  .ها"ؤو١ «ةايحلا

 يناليكلا ديز ينسح
 (م194:6-1504)(ها100 159

 .يئانغ رعاش

 *نابعش) 74 علصيفلا (
 .14 نص (ه140



 حيس ينسح ١٠6 يناليكلا ديز ينسح

 .ندرألاب طلسلا يف دلو

 نم ةليوط ةرتف ًاملعم لمع
 . ةعاذإلا يف لمع مث «نمزلا
 عوبطم ناويد هل .«ةيندرألا

 ,"0(ديراغأو فايطأ)

 حبس ينسح
 (ماكوت_- 15١00 (هل 0/1131

 ةغللا خويش نم .«بيبط

 .ةيبرعلا

 يف سرد «قشمدب دلو

 «ءةصاخلا قشمد سرادم

 يف بطلا ةسارد ىهنأو

 ةنس يبرعلا يبطلا دهعملا
 ةداهش لانو م8

 نازول ةعْماج نم هاروتكدلا
 .م6 ةئس

 ضارمألل ًاذاتسأ نيع

 لاوش) ١5١ ع لصيفلا )١(

 بدألا ء١٠ ص (ه ٠

 نورصاعملا باتكلاو ءابدألاو

 نم «,8”17 ص ندرألا يف

 يف بدألاو ركفلا مالعأ

 ءقالإ ١59 ص ندرألا

 نرقلا نم نيطسلف مالعأ

 رشع سماخلا ىتح. لوألا

 ناويد 2184/5 يرجه

 591/١. يبرعلا رعشلا

 ريخألا ردصملا يف هتافوو

 مها

 يف اهتاريرسو ةينطابلا
 ةيلك)  يبرعلا يبطلا دهعملا

 ةيروسلا ةعماجلا يف (بطلا
 هل ًاديمعو «م1977 ةنس

 ًاسيئرو «م1948 ةنس

 ةرملل ةيروسلا ةعماجلل

 ءم#1947 ةنس ىلوألا

 يف الماع اوضع بختناو

 ةنس قشمدب يملعلا عمجملا
 ةيناثلا ةرملل نّيعو م06

 ةنس ةيروسلا ةعماجلل ًاسيئر
 ًاسيئر بختناو م1517

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجمل
 ًاسيئر يقبو «م1958 ةنس
 .ةينملا هتفاو ىتح هل

 خويش نم ًاخيش ناك

 ةيزيلجنإلا ديجيو ةيبرعلا

 جاتنإلا ريزغ «ةيسنرفلاو
 ةدع فئص ءيملعلا

 يملع ىوتسم تاذ فيناصت

 تعونت دقو ءعيفر

 .ةيبطلا تاحلطصملل

 :اهنم «بطلا

 ومن نع ةحورطأ

 يف يجيشملا يرشبلا ءاشغلا

 سيراب يف تعبط «ناسنإلا
 .ةيسنرفلاب .م06 ةئس

 ظافنألا مجعم

 ةينفلا تاحلطصملاو

 .ةيبصعلا ةلمجلا ضارمأل

 ظافلألا مجعم -

 ةينفلا تاحلطصملاو

 ةيجاتنإلا ضارمألل

 .ةيليفطلاو

 ظافنلألا مجعم -

 ةينفلا تاحلطصملاو

 .سفنتلا زاهج ضارمأل

 ضارمألا ءىدابم

 .ةئطابلا

 ءىدابم زجوم -
 .تارم تس عبط «ضارمألا

 ضارعألا ثحسبم

 سمخ عبط «صيخشتلاو

 .تارم

 عبط ءبطلا ةفسلف -
 .نيترم

 «ةينطابلا ضارمألا ملع
 .ءازجأ ةعبس يف

 ةلمجلا ضارمأ رجوم

 .ةيبصعلا

 مصلا ددغلا ضارمأ -

 عبط «تاممستلاو ةيذغتلاو

 .تارم ثالث



 راصن ينسح لنفو زيرف ينسح

 مجعم يف ةرظن

 .ةيبطلا تاحلطصملا

 تالاقملا نم ًاددع رشنو

 ةيسنرفلا تالجملا ىف ةيبطلا

 ةغللا ةلجم مث «يبرعلا

 ."”قشمدب ةيبرعلا

 زيرف ينسح

 (ماقؤك 15١0-١ (ها1 41 16)

 .رعاش «بيدأ

 «ندرألاب طلسلا يف دلو

 سويرولاكبلا ىلع لصح
 خيرات صصخت بادآلا يف

 ةعماجلا نم م1511 ماع

 مث «توريب يف ةيكيرمألا
 .ةيوناث ىف سرردو داع

 .اهلًاريدم مث ءطلسلا

 داحتا سيئر بصنم لغشو
 .نييندرألا ءابدألاو باتكلا

 ةءارقلاب ًافوغش ناك دقو
 ديدعلا هلف .ءرعشلاو ةباتكلاو

 «ةعونتملا تافلؤملا نم

 : اهنم

 ةيبرعلا .ةغللا عمجم ةلجم )١(

 رخآلا عيبر ١ ع يندرألا

 14 ع لصيفل ] اها هال/

 68 ص (ه مرحم)
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 ناويد «بحلا لكايه -
 ةفاقثلا ةرئاد :نامع . رعش

 .نونفلاو

 .رمعلا قافر عم

 ناويد «لجزو لزغ

 .رعش

 .ةياور «بحلا ةنج

 نم صصق ةعومجم

 . .يدلب

 .ءاحيفل ١ نم بح -

 00000 ةياسب

 .ةياور « ةيئات تارماغم

 ال ىرخأ لامعأ هلو
 ."”طوطخم اهضعب لازي

 راصن ينسح

 م14 ١و١(

 عا
 .يئاور «بتاك

 نابعش) ١608 ع لصيفلا (0)
 هلو 1٠6١. ص (ه٠

 ةغللا عمجم ةلجم يف ةمجرت
 ع ١١ ش يتدرألا ةيبرعلا
 رخآلا. عيبر - ةدعنقلا وذ) 7

 ناويدو "0 ص (ه٠

 - 378/١ يبرعلا رعشلا

 ءايبدألاو بدألاو 5

 يف نورضاعملا باتكلاو

 ١85. ص ندرألا

 وزوربما يح يف دلو

 ىلع لصح «ةيردنكسإلاب
 ةيهيجوتلا مث «ةفاقثلا ةداهش
 يف لمعو 144١. ماع
 رصم كنب تاكرش ىدحإ

 لصح .ىربكلا ةلحملاب
 ماع قوقحلا سناسيل ىلع
 «نوناقلا مولبد مث 14
 .يسايسلا داصتقالا مولبد مث

 ةصقلا تالاجم ىف بتك

 ةسايسلاو نوناقلاو ةياورلاو
 ."”عامتجال او

 :ناونعب ةياور هل

 - .ليللاو ىحضل ا

 رشن راد ةعبطم :ةيردنكسإلا
 .ةفاقثلا

 :بتك نم مجرت اممو

 ةيليثمت :ةزجعملا

 - .نوسبج ميلو /ةينويزفلت
 ولجنألا ةيتكم :ةرهاقلا

 .ةيرصملا

 يف ةفسلفلا خيرات -

 ةبتكم : ةرهاقلا - .سواك

 .ةيرصملا ولجنألا

 ميلقإ يف ةياورلا ايفارجويلبب (5)

 ص اتلذدلا طنسوو برغ

 وي



 فولخم دمحم نينسح 6

 فولخم امحيم -ريثست

 (ماقك185-2:)(ه١111-4١1)

 .ةيرصملا رايدلا ىتفم

 ةداهشلا ىلع لصح
 ماع رهزألا نم ةيملاعلا

 سيردتلا يف لمع . م64

 ًايضاق نِّيُع مث ؛رهزألاب
 مث «ةيعرشلا مكاحملاب

 ماع رخاوأ يف ةيردنكسإلا

 .م41

 لدعلا ةرازوب يعرشلا

 تاعورشملا يف مهاسف
 اهنمو ..ةماهلا ةيحالصإلا

 مكاحملا نوناق حالصإ

 سلاجملا نوناقو .«ةيعرشلا
 فئاوطلا مكاحمو ؛ةيبسحلا

 .ةيلحملا

 ةيرصملا رايدلل ًايتفم نّيع
 م6 ماع

 هتمدخ ةدم ءاهتنادعب

 ةمدخل هجتا ةينوناقلا
 هسورد لالخ نم نيملسملا

 دجاسملا يف اهيقلي ناك يتلا

 ءملعلا رشنو ءًايموي ةريبكلا
 ىتلا ىواتفلا رادصإو
 1 .فحصلا اهرشنت

 ةئيه يف ًاوضع ريتخا

 ماع رهزألا ءاملع رابك.

 عمجمب ًارضعو م4

 ءرهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا
 ةيعمج ةسائر ىلوتو

 .ةيمالسإلا ةوعدلاب ضوهنلا
 كلملا ةزئاج ىلع لصح
 .ةيملاعلا لصيف

 : هتافلؤم نم

 ىئسحلا هللا ءامسأ -

 ةدراولا ةميركلا تايآلاو

 راد :ةرهاقلا .اهيف

 ةمدقملا ,«ءفراعملا

 .صا٠غا ,ه 4

 راد :ةرهاقلا  .؟ط

 ءها41097 (فراعملا

 .صا١ 9

 نآرقلا نم ءاوضأ

 تاعاطلا لضف يف ميركلا

 يصاعملا رطخو اهتارمثو

 :ةمركملا ةكم  .اهتابوقعو
 .ةعابطلل ةكم ةسسؤم

 2 .ص#ا# ءها887 ةمدقملا

 نآرقلا نم ءاوضأ

 ةدهاجم بوجو يف ةئسلاو

 :ةرهاقلا  .ءادعألا عيمج

 ها9414 «يندملا ةعبطم

 لخدم يف لؤسلا غولب -

 - .(قيقحت) فولخم نينسح

 ةعبطم :ةرهاقلا  .؟ط
 .ه1785 .ىيبلحلا ىفطصم

 - .سي ةروس ريسفت -

 «ىناليكلا ةعبطم : ةرهاقلا

 .ص"”15 هياؤكنك؟

 هشماهبو مع ءزج

 ريسفت :نآرقلا تاملك

 ةلبقلا راد :ةدج  .نايبو

 ب (.ةيمالسإلاةفاقثلل

 .صالا ها

 يف ةقينألا ةقيدحلا -

 ملع يف ىقثولا ةورعلا حرش
 /ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا
 يريرحلا رمع نب دمحم

 ت) قرحبب فورعملا

 - .(قيلعتو قيقحت) (ه

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 ء2صا8#٠ ةمدقملا

 يحو نم) -.ض 4

 .(ةنسلاو نآرقلا

 متأم يف ةعيرشلا مكح

 هلمعي اميفو نيعبرألا ةليل
 نم تاومألل ءايحألا

 تادايزب ,"ط ..تاعاطلا

 ةعبطم :ةرهاقلا  .ةماه

 ه155 «يبلحلا ىفطصم
 ىوتف اهلصأ)» صك

 ىوتفلا ةنجل اهتردصأ

 .(رهزألاب



 ةركذتلاو ةماتلا ةوعدلا

 يولع نب هللا دبع /ةماعلا

  .(قيقحت) دادحلا

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 هام

 يف ناويحلاب قفرلا -

 - .اط  .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 .صأؤ5' ها 5

 لئامش يف افشلا حرش -

 الملا /افطصالا بحاص

 - .(قيقحت) يورهلا يراقلا

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 .جمو فمال*قم

 يناعمل نايبلا ةوفص -

 عباظم :ةرهاقلا  .نآرقلا

 «ءيبرعلا باتكلا راد

 .جما" هالو

 ةرازو :تيوكلا .ثط

 نوؤشلاو فاقوألا

 ءشها٠4إل ةيمالسإلا

 .صضملا“ه

 نيصحلا نصحلا ةدع

 /نيلسرملا ديس مالك نم
 (ه/ا1“" ت) يرزجلا دمحم

 :ةرهاقلا  ."«ط - .(حرش)

 ها «يندملا ةعبطم

 .صا”ثث٠

١66 

 - .نابعش فصن لئاضف

 - ميظعلا نآرقلا لضف
 .هتوالتو

 ثوحبو ةيعرش ىواتف -
 راد :ةرهاقلا - .ةيمالسإ

 ماعلا «ىبرعلا باتكلا

 .ص"_”ث/ه

 ريسفت :نآرقلا تاملك -

 ناونع نم رثكأب درو) نايبو

 لوقنلا بابل اهضعب شماهبو

 :(يطويسلل

 ةبتكم :ضايرلا

 ةمدقملا «فراعملا

 .ص1أ1ا/ هالله

 باتكلا ناد :توريب

 ءيبرعلا

 .صة'؟ا/

 هاك“ 5

 ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج

 :توريب ؛قشمد ؛ةيمالسإلا

 «نآرقلا مولع ةسسؤم

 .صكا؟" هصآنط

 :ةلبقلا راد عيزوت :ةدج

 ءها٠٠1 ءازرم ةبتكم

 . صه ا

 ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا

 ؛قشمد ؛ثارنتلا راد

 - «ريثك نبا راد :توريب

 .ص4و:٠4 هاك

 ةعيرشلا ىف ثيراوملا

 راد :ةدج  .ةيمالسإلا
 .يندملا
 .ص٠”4

 ةيشيدملا حئاصنلا 8

 دبع /ةيناميإلا اياصولاو
 دادحلا يولع نب هللا

  .(قيلعتو قيقحت)
 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 .صالك# هاكلا

 هاك

 حرشب بغارلا ةياده -

 نب نامثع /بلاطلا ةدمع

 ت) يدجنلا دئاق نب دمحأ

  .(قيقحت) (هام/

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 .ص 5 مهاالإ/4

 يصاعملا 1 راطخأ -

 اهنم ةبوتلا بوجوو ماثآلاو
 .مالعلا كلملا ىلإ

 .ةفرع موي ءاعد

 نآرقلا متخ يف ةلاسر -

 رب بوجوو ميركلا
 / .نيدلاولا

 يسركلا ةيآ ريسفت -

 ش ةروسو صالخإلا ةروسو

 .ىحضلا



 يشابغ دومحم بيسح ١65 يلايك يدهز دمحأ بيسح

 .ردقلا ةروس ريسفت -

 نآرقلا يحو نم ةيعدأ

 .ةنسلاو ميركلا

 ةريسلا نم ةيكز تاحفن

 .ةيوبنلا

 : ةيوبنلا اياصولا حرش -

 سابع نبا ىلإ لَك يبنلا نم
 .امهنع هللا يضر

 مامزلا اياصو حرش -
 ,20بلاط يبأ نب يلع

 دم

 يلايك
 (م15151-1558)(ه1414-15)

 .بيدأ «بتاك

 لوألا ليعرلا نم دعي
 ةيبرعلا ةبتكملا اونغأ نيذلا

 يف ريزغ جاتن هلو «مهبتكب

 «ةيتيوكلا ةيريخلا ةلجم )١(

 ةمجرت هلو .ه١٠4١ لاوش

 ةديرج يف ةلباقم عم ةبيظ
 لوألا اهددع يف ؟نوملسملا»

 ص (ه1106/ه/786 )19 

 ع لصيفلا «هتافو لبق 6

 ىلرألا ىدامجاا١

 داهج ءارو لاجر .(ه١ 40

 06 2 ”#”# ص ةطبارسلا

 تاقبط يف رهبألا رونلاو

 ص رهزألا عماجلا خويش
 ةرير شن

 تالاجنملا

 يف ةصاخو «ةيفاحصلاو

 ىلإ ةفاضإ «ةيروس هدلب
 .ًايوغل هنوك

 :ةصقلا لاجم ىف هلف

 يف دهاز ءداصحلاو كسانلا
 جوز ءهبعشلاةمدخ

 «ناطلسلاو ةيعارلا «ثالثلا

 «ناهرلا ءراجنلا ثنب

 ىرج ام «نيرخآلا سوؤر

 يف ءيش ءعجهم ءانجسل
 .يدي

 ةريصقلا ةصقلا يف امأ

 رابخأ « سانلا عم :هلف

 «ةيرادج ةلحر ءدلبلا

 «مايألا كلت «ةطيسب ةياكح

 نم رشكأ يف روضحلا

 ةصق «ءدراطملا .ءناكم

 نبا تاياكح نم «لاكشألا

 .معلا

 :هل ردص ةياورلا يفو

 سارجأ «مارغلا بيتاكم

 ةميعن «ةريغصلا جسفنبلا

 .نارفعز

 يفحصلا لاجملا يف هلو

 تالاقملا نم فالآلا

 .ةيبدألا تاساردلاو

 ةيبدألا

 تارامإلا ئف ةيئملا هتفاو

 هل ماقأو «ةدحتملا ةيبرعلا |

 «نيبأت لفح اهباتك داحتا
 :ناونعب ًاباتك ردضصأو

 بيدأ ٠ .يلايك بيسحا
 .©0«ءارخاس لحر

 يشابغ دومحم بيستح

 (ماقد؟ 1١57792 (ها1105-14)

 لاججز ءنائف ءبتاك
8. 

 يف خيشلا رفكب دلو

 ملاع ىلإ ربعو ..رصم
 . . ةفاحصلا قيرط نع نفلا

 ديز و بأ»ا ةصق رشنف

 تاقلح يف «يلالهلا
 «ةكوكعبلا) ةلجمب ةيعوبسأ

 تانيسمخلا فصتنم ىف

 هتاقلح ًالهتسم «ةيداليملا

 ررحي ناكو .يبعش لجزب
 ىلع» ناونعب ًايعوبسأ ًاباب
 كحضا ةلجم ىف «ةيصانلا

 .م01/ ماع

 فيلأتلا يف ًاضيأ لمعو
 ةعاذإلل مدقو ءامئثيسلل

 مساب زيمتملا هجمانرب

 ؟ ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ (؟)

 «1؟4 ص (رخآلا عيسر)

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ

 ليلد 2514 - #51 ص

 .ل1؟ ص مالعألاو مالعإلا



 فالخ نيسح ها/ ١ دادرم نيمأ نيسح

 هتمدق يذلا «نفلا ةمكحم»

 ىلع طسوألا قرشلا ةعاذإ

 ًارابتعا تاونس عست ىدم

 بتكو ..م1957 ماع نم

 .يئانغلا حرسملل ًاضيأ

 ةفيفخ تافلؤم ردصأو

 «ةتكنلا ىلإ ءارقلا لويمو قفتت
 ءةتكنو ةتكن فلأ :اهنم
 كحضاو «كبلقل ةعاسو

 سورحمو .ءكلهم ىلع
 لئاسرلاو ؛,ةكورببمو
 باتكب اهمتتخاو «ةيهاكفلا
 يواحكنشلا:مساب

 201! . . يوالبعزلاو

 دادرم نيمأ نيسح

 (مادق 000 (ها1 4140

 لوألا ليعرلا دحأ
 ةيميلعتلاو ةيملعلا ةكرحلل
 .ةيدوعسلا يف

 ةيلمعلاهتايحأدب

 يف ىلوألا ةيليللا ةسردملاب
 لقتنا اهنمو «ةمركملا ةكم

 ماع ةيد وعسلا ةسردملا ىلإ

 زكارم يف بلقتو ,ه 6

 ماع ىلإ ةفلتخملا ميلعتلا

 ها

 .١1؟ - 1١١٠١ ص ةيصخشو

 اهزربأ ءتافلؤم ةدع هلو

 ديوجتلا ملع يف .فلؤم

 .©0تاءارقلا ةيفيكو

 يليلجلا نيسح
 158 50 (ها#14ل6050)

 ةيبرتلاو ركفلا لاجر نم

 .قارعلاب

 تاساردو ةيبدأ راثآ هل

 نع هباتك اهنم «ةيركف
 يف هثاحبأو «ةيوينبلا

 ةيبدأ تاساردو «ةرخسلا

 فحصلا يف اهرشن ةديدع

 .ةيقارعلا تالجملاو

 مادو تاو 70 م1146 1587)

 «يداصتقالا «ثحابلا

 | لامعأ نم طولفنمب دلو
 ءرصم يف طويسأ ةظفاحم

 نم هاروتكدلا ىلع لصحو

 98١ه ةنس سيراب ةعماج

 رخآلا عيبر) 787 ع لصيفلا (؟)
 .174 ص (هأ15

 3 عد جم بتكلا ملاع فيرف]

 ةلاسر (ه404١ رخآلا عيبر)

 . ةيفاقثلا قارعلا

 داصتقالا يف ًاصصختم

 لغش .ةماعلا ةيلاملاو
 ةراجتلا .ةيلك ديمع بصنم
 ةنس يف دادغب ةعماجب

 ًاذاتسأ بدتناو ؛« 46

 دهعمب يسايسلا داصتقالل

 ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا
 لودلا ةعماجل عباتلا
 .ةيبرعلا

 بصانم ةدع لغشو

 ًاراشتسم هنوك اهنم «ةيملع
 ةيداصتقالا ةدحولا سلجمل
 ًافرشمو «181/4 ةئس ةيبرعلا

 يبرعلا راوحلا ىلع

 ًايفاقث ًاراشتسمو «يبروألا

 «ةيبرعلا لودلا ةعماجل
 ةيفاقثلا تاقالعلل ًاريزوو

 .1956 ١9515 ةيجراخلا

 عمجمب ًاوضع بختناو
 ةنس يف ةيبرعلا ةغللا
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 داصتقالا يف تافلؤم هلو

 : يه ةماعلا ةيلاملاو

 يف تاكرتلا ةبيرض -
 ةيعامتجالا ةيحانلا نم رصم
 .ةيداصتقالاو

 يف تاكرتلا ةبيرض -

 .ةيعيرشتلا ةيحانلا نم رصم

 حابرألا ىلع ةبيرضلا -



 دمحأ ىدشر نيسح
 لدي 5

 باطخ اضر نيسح

 .ةيعانصلاو ةيراجتلا

 .ةيردنكسإلا ةيدلب ةيلام

 يف ريدقتلا ناجل

 ةيراجتلا بئارضلا
 .ةيعانصلاو

 .ةماعلا ةيلاملا ءىدابم

 .(يعافرلا

 يف ةماعلا ماكحألا

 .ةبيرضلا نوناق

 يداصتقالا ديدجتلا

 .يرصملا

 يف لامعلا تاباقن -
 1 © .رصم

 ةقطنم ىف ةيمانلا نادلبلا

 0 ءايسآ برغ

 ةيمنتلا لئاسو
 ةيلاملاب اهتقالعو ةيداصتقالا

 ىلإ ةيعادلا دالبلا يف
 ىلع كلذ قيبطتو «ومنلا
 ,"0ةيبرعلا دالبلا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(
 ةئام ”1١١-1١4 ص :

 ص ةيصخشو ةيرصم ةيصخش
 عمجم ةلجم 21١8-5

 ها/ ج (رصم) ةيبرعلا ةغللا

 .3610 ض (ه5٠4١ رفص)

 | نيب ينقتلا نواعتلا -

 دمحأ يدشر نيسح

 م1616 1١510 (ه ت1

 .يركسع «يئاور

 متأ «ةيردنكسإلاب دلو

 ةيوناثلاو ةيئادتبالا هتسارد

 قحتلا مث «ةيردنكسإلاب

 اهيف جرختو ةيرحبلا ةيلكلاب
 هلمع متأ رو 219460ماع

 لصو ىتح ةيرحبلا تاوقلاب
 .برح ناكرأ ديمع ةبتر ىلإ

 ةريصقلا ةصقلا بتك

 طاشن هل ناكو «ةياورلاو

 ةعاذإب زيمتم يعاذ]إ

 تاللسلسملا ف ةي دردنكسإلا

 .صصقلاو تايليثمتلاو

 : هيف بتك اممو

 نيسحل دبألا ىلإ ًاعادو -

 ةياورلا يف دمحأ يدشر

 - .ةراود داؤف /ةيرصملا
 باتكلا راد :ةرهاقلا

 ه1788 «يبرعلا

 :ةيصصقلا هلامعأ نم

  .ةقصاعلا ىف بولق -

 ركفلا راد :ةرهاقلا

 ه1787 «ثيدحلا

  .ديألا ىلإ ًاعادو

 «ةيلاملا ةعبطم :ةرهاقلا

 مه

 يف ةيردنكس صصق -

 ه11417 «ةكرعملا

 .ءىطاشلا صصق -

 ةعومجم :ضرألا

 رادلا :ةرهاقلا  .صصق

 ."22ه17857 «ةيموقلا

 (ماددخ-1517)(ها غ١ ىح- ؟مد)

 .قشمدب ءارقلا خيش

 ىقلت .قشمد يف دلو

 ةينيدلا مولعلا فونص ىتش

 ريسفت نم «ةيبدألاو

 هقفو حلطصمو ثيدحو

 نم نكمتو ..رعشو بدأو
 وهو ميركلا نآرقلا ظفح

 ىلإ هخيش ههجو مث «ءباش:
 ءرشعلا تاءارقلا عمج

 .ةبيطلا قيرط نع اهعمجف

 نيب ةدحولا مايأ يفو

 يف لمع رصمو ةيروس
 بختنا دقو «ةسايسلا لقح

 ةيرثكأب نيترم ةمألا سلجمل
 .تاوصألا

 فاحتإ :هتافلؤم مهأ نم

 ميلقإ يف ةياورلا ايفارجويلبب ()
 ص اتلدلا طسوو برغ
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 يخوطلا ديعس نيسح

 ةياورب ينامألا زرح

 راد هترشن ..يناهبصألا
 ء«ه408١ ماع قشمدب ركفلا

 00( ها
 . ص 1/8 يف عقيو

 يخوطلا ديعس نيسح
 (ماك35150-46)(ها1406-16)

 .صاق ح٠ ىفحص «بتاك

 ةرازو يف لمعلاب قحتلا
 لمعلل هجتا مث «فاقوألا

 دئارج يف لمعف «ةفاحصلاب

 اهنم .ةديدع تالجمو
 ءنييالملاو ءفدهلا

 ةديرجب قحتلا مث «لالهلاو
 ماع اهرودص دنع بعشلا

 ىلإ ٌمضناو .م 15

 يف «ةيروهمجلا» فوفص
 لظو .تانيتسلا علطم

 لبق ام ىتح اهيف لمعي
 امدنع ةليلق روهشب هليحر

 4عو جم بتكلا ملاع )١(

 نم (ه404١ رخآلا عيبر)
 دمحمل ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر

 يف ةمجرت هلو ءفسوي رون
 /؟ ةيمالسإلا ةوعدلاو ةاعدلا
 ىف هتدالوو .448 م10

 /م١147 ريخألا ردصملا
 ةمالعلا ةمجرتو ه4

 نيسح خيشلا ءارقلا خيش

 نيدلا ءالع /باطخ

 قشمد ءاملع خيرات «كياحلا

 6 اا

١684 

 ظفلو ضرملا هرصاح
 ردقب مهاس نأ دغب «هسافنأ

 لمعلا يف ليلق ريغ
 امكو «يعاذإلاو يفحصلا

 «ةيتيوكلا يبرعلل بتك
 «ةيرصملا مالسإلا ربنمو
 صصقلا نم ديدعلا

 ةعاذولل بتكو «يمالسإلا
 تارهسلا تارشع ًاضيأ
 .ةيمالسإلا ةيليثمتلا

 ةيمالسإلا ةصقلا بتكو
 نم اهراتخي ناكو «ةريصقلا

 .يمالسإلا ثارتلا

 ىف هصصق تردص دقو

 تحت تاعومجم ثالث

 صصقلا نم» :ناونع

 ا اهادحإ تردص ««؛«يمالسإلا

 ««ةيزوهمجلا باتك» يف

 سلجملا نع ىرخأو

 نوؤشلل  ىلعألا
 .(0ةيمالسإلا

 ناحرس يلع نيسح
 (ماقك ١و1 5)(ه 52550

 .رعاش .٠

 .ةمركملا ةكم ىف دلو

 ةيلاملا ةزاذإب ًاريتركس لمع

 ةيرصم ةيضخش ةئام (؟)

 .19ه ب #1١ نص ةيضخشو

 ناحرس يلع نيسح

 ريرحتلل ًاسيئرو ةماعلا

 ."0ةكمب ةموكحلا ةعبطمب

 ةيعماج ةلاسر تلوانت

 :يه دقنلاو ةساردلاب هرعش

 ةسارد :ناحرس نيسح رعش

 حلاص هللا دبع دمحأ /ةيدقن
 يدانلا :ةدج -.نسحملا

 ءها05 «ىبدألا

 ةلسلس)  .صكؤال
 (١؛ةيعماج تاحورطأ

 .(ريتسجام ةلاسر)

 هلادبع ابتكو

 ناحرس نيسح :يرديحلا
 :ضايرلا - .ةلاقملا بتاك
 ءدوعس كلملا ةعماج

 .ةقرو 4١ ه5

 . : هلامعأ نم

 يدانلا :ضايرلا - .ناحرس

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (6)
  .ةيدوعسلا .ةيبرعلا ةكلمملا

 ءايأ ءالإ نض ءاط

 20311417 - ١79 ص نويدوعس

 لجخلا نيب ريهاشملاو

 ءكل18--١86/1١311 ءايحلاو

 1١75 ع ينطولا سرحلا

 نوركفم 2(ه1417١ نابعبش)

 نم 2١7 ص ةيدوعسلا يف

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ

 .684/4 رشع سماخلاو'



 يزوف نيسح

 هات «ىبدألا

 باتك) ل .صض5

 .(1١؛رهشلا

 .رعش :بيرغلا رئاطلا -

 ,ىبدألا يدانلا :فئاطلا

 .صا١6 ىماالقأل

 - .شير الب ةحنجأ

 بها ن.د :توريب

 .ص6

 يدانلا :فئاطلا  .؟ط
 مها «ىبدألا

 .ص6

 - .برحلاو بدألا يف

 - «يبدألا يدانلا :فئاطلا
 1 .صاآلا# اها

 :ىدصلاو توصلا

 يدانلا :فئاطلا  .رعش

 اها 4 «ىبدألا

 .صا”

 يزوف نيسح

 (ماخل4- 19000 (ه14 5 114

 وذ ةلاححر ءثحاب

 .ةددعتم بهاوم

 لمعو «ةرهاقلاب دلو

 ىلإ لحر مث «نويعلل ًابيبط
 يف مولعلا سردف اسنرف
 لصحو «نوبروسلا ةعماج

 ايلعلا تاساردلا مولبد ىلع

1 

 دئاصمو ةيئاملا ءايحألل

 ءزولوت ةعماج نم كامسألا

 / لوأ م1547 ماع نّيع دقو

 ةعماجب مولعلا ةيلكل ديمع
 ماع يفو «ةيردنكسإلا

 ةعماجل ًاريدم نيع 14

 ًاليكو نيع مث «ةيردنكسإلا
 ماع يموقلا داشرإلا ةرازول

 اسيئر بختنا م06

 «يرصملا يملعلا عمجملل

 ًاذاتسأ كلذ دعب نيعو
 .ينفلا دقنلا دهعمب

 ديدعلا راز «ةلاححر ناك

 نع بتكو ؛ملاعلا لود نم
 مسا تحت بنتك 9 هتالحر

 دابدتس :يهو دايدنسلا

 ىلإ ثيدحو «ءيرصملا
 دابدنسو «ميدقلا دابدنسلا

 دابدنسو ؛برغلا ىلإ
 يف دابدنسو ءيرصعلا

 لكل دابدنسو «ةايحلا ةلحر

 يف دابدنتسو ءروصعلا

 ملاعلا ىلإ دابدنسو «ةرايس

 .يرايط دابدنسو «ديدجلا

 فلأ تايدابدنسلا ريغو

 نفلاو بدألا يف ىرخأ ًابتك:
 يف ةيخي يرأت ةلحر :اهنم

 لسع رهشو «ةعبسلا راحبلا
 ةأرملاو «نفوهتيبو «هاركإلاب
 «ندنل ىف ةأرملاو «باتك

 ينابقلا نيسح
 ةيردنكسإلاو

 .27فيرخلا

 يف

 ينابقلا نيسح

 (ماكحا 1١15150 (ها 471

 «ىفحصلا 3 بتاكلا

 .صاقلا

 ًادعقم هرمع رثكأ شاع

 يذلا لصافملا ضرم ببسب
 ةرشع ةثلاثلا يف وهو هباصأ
 ةدع ريرحت سأر .هرمع نم

 رصم يف ةيفاقث تالجم

 ملاعو «ءابدألاو «ليجلاك»

 نم رثكأ ردصأو ««ركفلا
 ةيبرعلاب ًافلؤم )٠0(

 سسأ .ةمجرت (١٠٠)و

 اهل دصرو «ينابقلا ةودن
 ةيذغت يف مهسأو «ةزئاج

 هصصقب ةيمالسإلا تالجملا

 2 0ةفداهلا

 : هراثآ نم

 - .مالسإلا مالعأ نم -

 ءظاكع راد :ةدج

 .صاا9١ ه6

 ىلع ملاعلا لوح

 ماكل رابخألا )0(

 م0000 قفألا

 ىدامج) ٠ ع لصيفلا قفز

 .(ه497١ ةرخآلا



 ينابقلا نيسح

 .ايبيل :كرحتم يسرك

 - برغملا - رئازجلا - سنوت
 :ةدج - .اسنرف - اينابسإ
 .ءظاكع تابتكم ةكرش

 .ص4097 ءه

 ةصقلا يف تارظن

 راد :ةرهاقلا  .ةريصقلا

 بمها"686 «.فراعملا

 .صال

 /يدانلا يف ةميرج

 - .(ةمجرت) سالاو راجدا

 «لالهلا راد :ةرهاقلا

 .ثتااد

 نب نيدلا لامك نيسح

 ٍئيسحلا دمحأ
 (ماقحا ماقال (ها 4

 ءدمهماجملا ءملاعلا

 ءيكلفلا ءةيعادلا

 ءحاّسملا ؛يفارغوبطلا
 .سدنهملا

 لخد ءةرهاقلا يف دلو

 راتخاو «ةرهاقلا يف ةعماجلا
 ةداهش لان «ةسدنهلا ةيلك

 ةسدنهلا يف سويرولاكبلا
 فرشلا ةبترم عم ةيندملا
 هتسارد عباتو ..م1418 ةنس
 ىلع للصحف .ءايلعلا

 ةحاسملا يف ريتسجاملا
 مث «م194848 ةنس ةيريوصتلا

 ١كا

 يف هاروتكدلا ةداهش لان

 ةنس ةيريوصتل ا ةحاسملا

 .م16

 ةيملع تالحرب ماقو

 تامولعملا نم ريثكب هتذمأ

 دالبلا نم ددع يف ةفرعملاو

 ةيبروألا دالبلاو ةيبرعلا
 .ةيكيرمألاو

 ناوخإلا ةكرح يف لمع

 ءرصم يف نيملسمل ١

 ' الماع اهفوفص يف مظتناف
 .اطيشن

 ذاتسألا يفوت امدنعو

 دشرملا ئنئاسملتلا رمع

 همسا ناك ناوخإلل ثلاغلا
 دشرملا نوكيل ًاحورطم
 رايتخا مت نكلو «عبارلا
 رصنلا وبأ دماح ذاتسألا

 ".ةعامجلا اهتأر تارابتعال

 سيردت ءاضعأ نم ناكو

 ةيقيبطتلاو ةيبيرجتلا مولعلا
 ىدان دقو «ةيبرعلا ةغللاب

 لك يف بيرعتلا ةرورضب
 نم ًاددع فلأو ءةبسانم

 يف ةنيصرلا ةيملعلا بتكلا

 ةغللاب هصصخت عوضوم
 .ةيبرعلا

 «قارعلا ىلإ بهذ دقو

 ةيلك ءاشنإ يف مهسأو

 ينيسحلا نيدلا لامك نيسح

 . كانه سّردو ءةسدنهلا

 طويسأ ةعماج يف لمعو
 ءةحاسملا ةدامل ًاذاتسأ
 .ةحاسملا مسقل ًاسيئرو

 يف ًابدتنم ًاذاتسأ لمعو
 ةحاسملل يلاعلا دهعملا

 ةعماج يفو ,«ةرهاقلاب
 هعم تدقاعت مث ءرهزألا

 اسيئر ناكف «٠ ضايرلا ةعماج

 ةيلك يف ةحاسملا مسقل
 ىلإ لقتنا مث . .ةسدنهلا
 نب دمحم مامإلا ةعماج

 .ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس

 ةعماج يف لمعي لظو
 هتافو لبق ام ىلإ مامإلا

 0 نري

 ناجل يف كراشو

 ٠ .ةريثك ةيملع تائيهو

 اهرشن يتلا ثوحبلا امأ
 ةريثكف ةيملعلا تالجملا يف

 يتلا بتكلا كلذكو ءادج .

 اهرثكأ ناكو ءاهرشنو اهفْنأ

 اهضعيو «ةيبرعلا ةغللاب

 هذه لكو ؛«ةيزيلجنإلاب

 قارعلا ىلإ هباهذ يف :تلق )١(
 دبع دمحم خيشلا ىلإ ٌمِضنا

 ةوعد رشنل دمحأ ديمحلا

 يف امك «قارعلا يف ناوخإلا

 .ريخألا ةمجرت



 ينيسحلا نيدلا لامك نيسح

 عقيو .قيمع ديدجو ءديفم
 يف تافلؤملا هذه ضعب
 :اهنم «تادلجم

 :ةيوتسملا ةحاسملا -

 ملع ءىدابم يف ثحبيو
 قرطو ةيوتسملا ةحاسملا
 .ةيوتسملا طئاارخلا مسر

 :ةيفارغوبطلا ةحاسملا -

 سايق قرط يف ثحبيو
 ةيفارغوبطلا طئارخلا

 .اهمسرو

 :ةيسيدويجلا ةحاسملا -
 تاكبشلا يف ثحسبيو

 حطس ةيوركو «ةيثلثملا

 دعاوق سايقو «ضرألا

 جاربأو ةيثلشملا تاكبشلا
 ءاطخألا ةيرظنو دصرلا

 حيحصتو .تالامتحالاو

 .اهتقد نييعتو داضرألا

 ..تيفقاوم لوادج -

 ةعبرأ يف عقيو ::ةالصلا

 .ةحفص ةثامعبرأ وحن

 :ةلبقلا هاجتا لوادج

 هترشن «نيدلجنم يف عقيو
 .ضايرلاب مامإلا ةعماج

 تيقاوم تاينحنم باتك

 .ةالصلا

 لحف

 لئاوأ نييعت بابتك -

 .ةيبرعلا .روهشلا

 لالتخا دنع موصلاو ةالصلا

 باتك نم لصف وهو) نمزلا
 ةلبقلا تاهاجتال دشرملا
 .(تيقاوملاو

 ءاشعلا تقو يف ثحب

 .برغملا تقول ةبسنلاب

 يلضملا ناكم نيب عافترالا
 وأ سمشلا قورش ناكمو

 .اهيورغ

 هذه ترهظ دقو

 ةصصختملا ةيملعلا ثحابملا .

 | لقنو «ةيبرعلا ةغللاب اهلك
 ةيزيلجنإلا ىلإ اهضعب

 .ةيبرعلا ةعبطلا بناجب

 طوطخلا عضو دقو

 سلطأ ءاشنإل ا ةيساسألا

 سلطألا» ىمسي ديدج

 راهظإب زاتميو «يكملا

 ةبسنلاب ةمركملا ةكم عضوم
 «ةيضرألا تاراقلا ىلإ

 يكملا طاقسإلا لامعتساو
 اذه طئارخ ءاشنإ يف ملاعلل
 طوطخ نايبو ءسلطألا
 هذه ىلع ةالصلا تاهاجتا

 .طئارخلا

 يكم لآ دومحم نيسح

 ىلإ لصوتي نأ عاطتساو

 جيماربو تالداعم عضو

 ةعاس عينصت يف اهنم ديفتسا
 «ةالصلا تيقاوم طبضت

 دنع ةيتوص ةراشإ يطعتو
 بسح ةالصلا تقو لولح

 هيف ددحي يذلا دلبلا

 تقولا ىف ىهو .ةعاسلا
 يف ةلبقلا هاجتا ددحت هتاذ

 دقو .ضرألا نم ناكم يأ

 ىف تحبصأو تعّنَص

 0 .©9سانلا يديأ لوانتم

 يكم لآ دومحم نيسح

 (ماقالاب 19١ 2) (هاكوا/_ 5["1)

 .نيدهتجملا

 يف شوبح ةدلب يف دلو
 . .نانبل بونجب لماع :لبج
 ملعلا ىلع ٌبكناو سرد مث

 ىف ةينيد ةسردم ه8

 ءاضقب «يرهنلا يلع» ةيرق
 ةعماج يف سرد .ةلحز

 لصخحو «قارعلاب فجنلا

 ةنس داهتجالا ةزاجإ ىلع

 ةجرد ىلعأ يه ىهو هاالالا“

 ناضمر) ١18 ع لصيفلا )١(

 1484-60 ص( ه4

 . غابصلا يفطل دمحم ملقب



 يرودنالوج ظيفح

 .ةعيشلا دنع ةيئيد

 ًادشرم قشمد ىلإ لقتنا

 ايروس يف ةيمامإلل ايحور
 ًاينيد ًاطاشن ىدبأو «ةماغ

 هتيب راصو «كانه ًاظوحلم

 . ةزيبك ةبتكم هيدلو «ةيمامإلا

 مامولل دجسم ءائب ىلإ ىعس

 نم ًاددع كرت دقو

 : ىه «تافلؤملا

 «نيمثلا ردلا ةيشاح
 «ةمصعلا «يعادلا حابصم

 ةديقع «مالسإلا يف ةعتملا

 قداصلا مامإلا يف ةعيشلا

 جاهنم «ةمئألا رئاسو

 دهشم خيرات «نيتالصلا نيب

 «بلحب نيسحلا مامإلا

 .ىقثولا ةورعلا ىلع ةيشاح
 «نيكسانلا جاهنم رصتخم

 8 ءماكحألا طابتتسا دعاوق

 حرش يف داشرلا ليبس

 ةكرشلاو ةبراضملاو ةزاجإلا
 .ىقثولا ةورعلا باتك نم

 رظتنت يتلا هبتك نمو
 .موصلا «ةالصلا :عبطلا

 لل

 «سمخلا ءجحلا ءةاكزلا

 مكح ىلإ كلاسملا برقأ
 «كلاملا لوهجملا لاملا

 لوصأ) رضاحملا فاعسإ

 ناويد «(يرفعجلا هقفلا

 تايقالخألا يف بطخ

 ,"”ظعاوملاو

 يرودنال وج ظيفح

 ماتم )ه1 -60)

 ةغللا ءارعش زربأ نم دعي
 ديشنلا فلؤم ىهو «ةيدرألا
 «يناتسكابلا ينطولا
 ةمانهاشلا» ةليوطلا ةديصقلاو
 بحاصو ««ةيمالسإلا
 رمتسا يذلا «لزغلا ناويد»
 ةغللاب رعشلا ىلع هريثأت

 ىلع ديزت ةرتفل ةيدرألا
 ."”[ماع نيتسلا

 نب فصاو نمحرلا ظيفح

 يولهدلا هللا ةيافك دمحم

 (ماقحال_ ٠000 (ه114 1-0

 ةينيمألا ةسردملا ريدم

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات )١(

 / يرجهلا رشع عبارلا

 لثق

 ىدامج) الا ع لصيفلا قفز

 .(ه57١ ىلوألا

 .يهلد يف
 يتفملا ةمالعلا لجن وهو

 «يولهدلا هللا ةيافك دمحم
 ءاملع مالعأ نم ربتعي يذلا

 ' ريرحتلا برح ءامعزو دنهلا
 .زيلجنإلا دض

 ًالوغشم «ًاينيد ًاملاع ناك

 يتفم هدلاو ىواتف نيودتب
 هيدل تعمجتف ءريبكلا دنهلا

 عيمجب قلعتي امم ىواتفلا
 ةيعامتجالا ةايحلا يحاون

 موقي نأ قفو دقو «ةيدرفلاو

 ىواتفلا هذه نيودتو قيقحتب

 ةعست يف اهرشنو اهلك

 عورشم وهو .؛تادلجم

 ."ةينيدلاو ةيملعلا طاسوألا

 مشاه ةمكح

 (ماقحا 1912 (ه115- 15

 ءيميداكأ ءثحاب

 .يوبرت

 خويشلا نم ةفئاطب جّرخت
 ىلع لصحو .ءاملعلاو

 نم قوقحلا يف ةزاجإلا

 علا جم يمالسإلا ثعبلا (0)

 ص (ه1409 لاوش) ١
0 



 نيدلا يقت دمحأ ميلح 55 مشاه ةمكح

 نم ةفسلفلاو .«قشمد ةعماج
 ءاسنرفب نوبروسلا ةعماج

 خيراتب ًاضيأ اهنم هاروتكدلاو
 قشمد ىلإ داعو ؛« 5

 ملعو ةيبرتلل ًاذاتسأ نوكيل

 ةيلك يف يعامتجالا سفنلا

 مث «قشمد ةعماجب بادآلا
 يلاعلا دهعملل ًاديمع ريتخا
 اميف تراص يتلا) نيملعملل

 بختناو. .(«ةيبرتلا ةيلك دعب
 عمجم يف ًالماع ًاوضع

 ةنس قشمدب ةيبرعلا ةغللا
 م4

 ريدم بصنمأوبتو
 (م1988 ةنس قشمد ةعماج

 يف يمسرلا لمعلا لزتعا مث
 دمحم ةعماج هتعدف «هدلب

 سيردتلل طابرلا يف سماخلا
 ءاهتوعدل باجتساو «ءاهيف
 يف لمع امك كانه سردف

 | ضعبل ًاسيئر وكسنويلا
 «ايبيلو رئازجلا ىلإ تاثعبلا

 يف ماقأو لمعلا لزتعا مث

 .سيراب

 ضعب يف رضاحو «ةديدع

 «ةيبرغلاو ةيبرعلا تاعماجلا

 .ةريثك ًاثوحبو

 : هتافلؤم نم

 نيئاشملا بهذم دقن -

 دنع ةثيدحلا ةينوطالفألاو

 .(ةيسنرفلاب) يلازغلا

 وهو «لمعلا نازيم 5

 باتكل ةيليلحت ةسارد

 .(ةيسنرفلاب) يلازغلا

 ةيفسلفلا بهاذملا -

 نوسيرك هردنآ /ةرصاعملا

 .(ةمجرت)

 ملع ىلإ لخدملا -
 ليدنولب /يعامجلا سفنلا

 .(ةمجرت)

 يبرملا دادعإ -

 ابيلص ليمج عم كارتشالاب)
 ."0(يبوردلا يماسو

 (ماك0)1577-414ه140:4-150)

 ركفلا لاجر نم

 .ةسايسلاو

 لانو «نيلقعب يف دلو

 ةزاجإ ةينانبللا ةعماجلا نم

 خيراتلا يف ةيميلعت

 يف ةزاجإو ايفارغجلاو
 يف ًاذاتسأ ناك .قوقحلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(

 ىلا ضو ص (ه

 نم رثكأ ةينانبللا ةعماجلا
 اهلالخو ءةنس نيرشع
 يف ةاماحملا سرام

 ًاوضع بختناو «فانئتسالا
 ةفئاطل يبهذملا سلجملا يف
 سيسأت يف كراشو .«زوردلا

 ثوحبلل يزردلا سلجملا
 ًاوضع بختناو «ءامنإلاو

 .هئانمأ سلجم يف

 :اهمهأ تافلؤم كرتو

 يقت دمحأ هدلاو ناويد

 ىلوألا هيتعبط يف نيدلا
 ءاضق باتكو «ةيناثلاو

 هيضام يف زوردلا نيدحوملا

 لاوحألاو ءهرضاحو

 زوردلا دنع ةيصخشلا

 ةنسلا عم نيابتلا هجوأو

 .ًاداهتجاو ًاردصم ةعيشلاو

 دنع ثاريملاو ةّيصولاو
 ةئمو «زوردلا نيدحوملا

 ثاريملا ميسقت يف لاقم

 يضاق عم كارتشالاب)

 .(رصان لسرم بهذملا

 نم  ددع هلو

 ثيداحألاو تارضاحملا

 هه
 .٠ ىيبس

 ًادروم ناك هتايح رخآو

 لك يف هل «ةفاحصلل ًاريزغ



 فز 5
 .٠ عحيرص

 يجحلا دعس نب دمح

 (مادوحك )1915  (ها )04"١1 ١6:1

 .رعاش

 برقلاب «تارم» يف دلو
 لان نأ دعبو .ضايرلا نم
 ىلإ لقتنا ةيئادتبالا ةداهشلا

 قحتلا ثيح «ضايرلا
 ماع يف يملعلا دهعملاب

 ةيلكب قحتلا مث .هاالالا

 ةيبرعلا ةغللا ةيلكو ةعيرشلا
 يف ناحتمالا يدؤي ذخأو
 ليبقو .ًاعم نيتيلكلا

 4 ماع يف .هجرخت

 هاوق يف بيصأ ه0

 نم ريثكلا دافأو «ةيلقعلا

 ًاماصفنا هيدل نأب ءابطألا

 دقو «ةيصخشلا يف ًاداح

 ىلإ ةفاضإلاب جلوع
 لك يف ةيدوعسلا تايفشتسم

 نائبلو ناريإو تيوكلا نم
 أرطي ملو ..ندنلو رصمو

 .هتلاح ىلع ليلق نسحت الإ
 ىتح لاحلا هذه ىلع يقبو

 باصأ ضرمب هبحن ىضق
 .بلقلا ىلع فحزو ةئرلا

 )١( زوردلا مالعأ مجعم 5١١/١

 كلا
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 لبق هسفن رعاشلا ىثر دقو

 اهاثر «ةنس نيرشعو نامث

 الكيه ينم سمش اي ينفك

 اقرتحم الكيه هينفك

 دقف رهنلا بناج هيئفداو

 اقروم ًانصغ حبصلا ىقلتي

 يفوهو يبلق شيعلا ديريال
 اقلطنا ام ايضلا وحن هديق

 يمسبافوأ يسبعا ايند اي هيإ
 اقهف دق ىسألاب ًاسأك نإ

 رعش ناويد هل ردص دقو
 «نينسلا باذع# ناونعب

 هدادعإ ىلع فرشأو هعمج

 .يدشلا دمحأ نب دمحم

 نطولا راد نع ردص

 ىلوألا هتعبط يف ضايرلاب
 وهو .م14484-ه4

 نأ لبق رعش نم هلاق ام لج
 ."”هلقع يف باصي

 /1/8 ةريزجلا .هناويد (0)

 يف ةمجرت هلو .ه

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش
 .ها//١ برعلا ةريزج

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 751١/١. نييدوعسلا

 رعشلا يف ديدجتلا تاكرح
 لا رصاعملا يدوعسلا

 ,.5ا/ يدوعسلا بتاكلا ليلد

 - 2159 رقبع ضرأ نم ءارعش

 يليفغلا قلطم نب دمح

 يليفغلا قلطم نب دمح
 مام )١51١١ (هلل وال 14

 .ضاق

 سرلا يف دلو
 ىلع أرقو ءةيدوعسلاب

 .سرلا خياشم

 زيزعلا دبع كلملا هنيع
 ماع ةيقراوسلا يف ًايضاق

 ةدلبلا يف نيعو .ه5

 رومألا يف رظنلل اهسفن

 مث . .ه7١ 81 ماع ةطيسبلا

 ًايضاقف «ثياعبلا ىف ًامامإ
 لمعو «نكامأ ةدع ىف

 ليقع نبا رصق يف ًادشرم

 .سرلا برق

 : هتافلؤم نم

 ةعيرشلا بانج هيزنت

 «ةعيشلا بهاذم هيومت نع

 ةنسلا جاهنم نم سبتقم وهو

 .ىلاوح يف عقي «ةيوبنلا
 .ص لدرلا

 بادآ ىلع قيلعت -

 خيشلل ةالصلا ىلإ يشملا

 «باهولا دبع نب دمحم

 ةفحت» :باتكلا ناونعو
 .«بادآلا حرشل باللطلا

 ةيبرعلا ةريزجلا نم ءارعش -

 اا



 يفطل يدمح

 يف ليلجلا كسنملا
 ةدراولا كسانملا ءادأ ةفص

 ديرجت وهو «ليلخلا نع

 ججلا يف 25 يبنلا يده
 نبال داعملا داز نم ةرمعلاو

 ,20هلا همحر ميقلا

 يفطل يدمح

 ماو 1617 ها 41810

 .نييرصملا نييركسعلا

 :ريرحتلا سيئر بئان

 ةلجمل يركسعلا ررحملاو

 رصاع يذلا ءروصملا

 كراعفلاو ثادحألا

 رصم اهتضاخ يتلا ةيركسعلا

 لاوط ةيبرعلا ةمألاو

 ماقو .٠ ةيضاملا تاونئسلا

 ًاضرعتم اهعقاوم يف اهتيطغتب

 نأل هتلّهأ يتلا قاشملاو

 نيررحملل ًاديمع نوكي
 ًاديمعو ءنييركسعلا

 .نييبرحلا نيلسارملل

 ذنم ةفاحصلا يف لمع

 هدهجب مهاسو 2196 ؟ماع

 .زور يف 'روصملا» لبق
 )١١/8/ هالال ع روصملا (5)

 ْ ع بعشلا يأر (ه*
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 اك

 «ريرحتلا رادو فسويلا

 كراعم ةيطغت يف كراشو

 «لالتحالا تاوق نم ةائقلا

 ةيليئارسإلا تاءادتعالاو

 .ماع ةحباصلاو ةزغ ىلع

 ماع ناودعو ,62
 ءنميلا برحو ؛« 5

 برحو 2.١959 برحو
 بونج ريرجتو «نانبل
 «فازنتسالا برحو «نميلا

 .191/ ربوتكأ برحو

 تافلؤملا نم ددع هلو

 ةمهملا ةيسايسلاو ةيركسعلا
 ةيرصملا ةيركسعلا» لثم

 رونأ»و 'ءانيس قوف
 ناميإلا ةصق :تاداسلا

 راوثهو «ةيرصملا ةيركسعلاب

 'رخآلا هجولا :ويلوي
 «رماع ميكحلا دبع ةاسأم»و
 ."اهريغو

 يرقوب دمحم ةزمح

 م1568 ١ (ه

 .يمالعإ «بتاك

 «فئاطلا ةنيدم ىف دلو

 «يعماجلا هميلعت لصاوو

 .(ها1 1مل 11 4

 يرجبيوتلا هللا دبع نب دومح

 ةعماج «بادآلا ةيلكب سردف
 ةرهاقلا ةعماج  داؤف كلملا
 .لئاوأ نم ناكو  ًايلاح

 «مالعإلا لقح يف نيلماعلا

 ةرادإل اريدم :لمع ثيح

 «ةماعلا ةفاقثلاو ثيداحألا

 مث «تاعوبطملل ًاماع ًاريدمف
 «ةعاذإلا ةلجمل ًاررحم

 .مالعلل اليكوف

 ةيفاقث تاكراشم هلو

 ضعب بناج ىلإف «ةديدع
 ةصقلا» :اهنم يتلا هتافلؤم

 دومحنمو رصم يف ةريصقلا

 راد نع ردص يذلا ؛ةروميت

 مهاس «ضايرلاب يعافرلا

 ينعملا يرودلا عباطلا تاذ

 ١ 20. صصختلاب

 ىلإ ناتياور هل تمجرتو
 «غبتلا عئاب :امه ةيزيلجنإلا
 .افصلا ةفيقسو

 يرجبيوتلا هللا دبع نب دومح
 م1562 1١51 6)(ه5-52"111

 .بتاك «ضاق .«ملاع

 يف) ةعمجملا ةئيدمب دلو

 ىلع أرقو (ةيدوعسلا

 ناضمر) 6 ع لصيفلا مم

 .6 ص (ها49*



 يرجبيوتلا هللا دبع نب دومح

 .نونئفلاو

 ةميحر يف ءاضقلاب ملأ
 ةقطنملاب ةرونت سأرو
 ءاضقلاب ٌمِزلأ مث «ةيقرشلا

 يفْلُزلا ةنيدم يف ىرخأ ةرم
 اهب يقبو هاا" ماع

 مث ءها1897 ةنس رخآ ىلإ

 .ءاضقلا نع رذتعا

 زاجأو ىدالوأ هيلع أرق

 ناكو .ءاملعلا نم ًاددع
 .ركفلا ريثك مالكلا ليلق

 ًاثحب ملعلل هراهن ناكو
 سمشلا غوزب ذنم «ةباتكو

 ةالص ىلإ ءاهبورغ ىلإ
 دعب سلج امبرو ؛ءاشعلا
 هتيتكمب ًاليلق ءاشعلا ةالص

 ,راهنلاب هأدتبا ام لمكي
 .هتايح تايرخأ يف كلذو

 وأ ناك ًارضح «ةالصلاو

 .ًارفس

 وه هل عبط باتك لوأ
 .يعامجلا ريبكتلا راكنإ»
 .(هريغو

 تاقيلعتو تاهيبنت هلو
 :اهنم .ةريثك بتك ىلع

 خيشلا حيحصت ىلع تاهيبنت

 6ا/ 1١

 ضعبل ركاش دمحأ
 اهنّود دقو «؛ثيداحألا

 دمحأ مامإلل دنسملا شماهب

 تابيقعت :اهنمو .هقيقحتب
 ةمكاحلا ك اردتسملا ىلع

 .هشماهب اهنود

 ةياور يف ًاتبث هل نأ امك

 هامس تابثألاو ثيدحلا

 نع ةياورلاب ءالبنلا فاحتإ»
 .«ءالضفلا مالعألا

 رثكأ هتافلؤم تغلب دقو

 600 عب :
 0 قوم نيعبرا نم وحس

 نيوانع ىلع ٌتفقو اممو

 : هبتك

 امب ةعامجلا فاحتإ - .
 محالملاو نتفلا يف ءاج

 .ةعاسلا طارشأو

 29484 .فلؤملا :ضايرلا

 .جما فاكقك

 )١( عةلاصألا - ١٠6/8/
 مالا ما ص عمها

 هلو .مئيركلا دبع هنبا ملقب

 ع عمتجملا ةلجم يف ةمجرت
 “ 7/5(ه

 عنايبلاو 5ك ص 5

 فلل ص (ها1517 نابعش)
 رشع مبارلا نرقلا مالعأ نمو

 رشع سماخلاو 4١/١.

 يرجبيوتلا هللا دبع نب دومح

 راد :ضايرلا  .؟ط

 .جما# ءه4154١ «يعيمصلا

 هتنيابمو هللا ولع تابثإ -
 معز نم ىلع درلاو هقلخل

  .ةيتاذ قلخلل هللا ةيعم نأ

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا

 .صاالا“ ه6

 ىلع ةيلجلا ةباجإلا
 طا .ةيتيوكلا ةلئسألا

 ةبتكم :ضايرلا  .ةديدج
 ها «فراعملا

 .ص[6

 ىلع رثألاب جاجتحالا
 - .رظتنملا يدهملا ركنأ نم

 راد ةبتكم :ةديرب  .؟ط

 «ها5٠154 «ةئثيدحلا نايلعلا

 .ص لا“

 ىلع ريكتلا نالعإ

 - .ريوصتلاب نينوتفملا
 رونلا ةسسؤم :ضايرلا
 ءهها887 ةعابطلل
 .صا6

 درلا يف ناهربلا ةماقإ

 جورخ ركنأ نم ىلع
 - .لاجدلاو يدهملا

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا

 ه6

 ىف ةجحملا حاضيإ -

  .ةجنط بحاص ىلع درلا



 يرجبيوتلا هللا دبع نب دومح 154 يرجبيوتلا هللا دبع نب دومح

 رونلا ةسسؤم :ضايرلا
 ءها888 .ةعابطلل
 ىلع در وهو)  .صضاةا/

 تاعارتخالا ةقباطم :باتك
 ديس هب ربخأ امل ةيرصعلا
 دمحم نب دمحأ /ةيريلا

 .(ه8*٠1 ت ءيرامغلا

 امل نييبتلاو حاضيإلا -

 نم نورثكألا هيف عقو
  .نيكرشملا ةهباشم
 ته «م.د.ن.د

 .ص4

 ةبتكم :ضايرلا . ؟ط
 .ضها68٠41 .ناكيبعلا

 .صال

 هللا دبع هرصضتخا دقو)

 يف ردصو ءهللا رجلا

 0 .(ه150 ةنس ضايرلا

 ةيمالسإلا ةمألا ريذحت

 تعد ىتلا تاثدحملا نم

 - .ةيتيوكلا ةّلهألا ةودن اهيلإ
 «يعيمصلا راد :ضايرلا

 .صو:٠ اها51؟

 درلاو روصلا ميرحت -

 .ها١٠4١ «هحابأ نم ىلع

 ءاج امب ناوخإلا ةفحت

 ةادعملاو ةالاوملا ىف

 .نارجهلاو ضغبلاو بحلاو

 رونلا ةسسؤم :ضايرلا -

 ءها8#-.ةعابطلل

 ش .صالال

 ىلع مالملا ظيلغت

 رييغتو ايتفلا ىلإ نيعّرستملا
 راد :ضايرلا .ماكحألا

 يبه65* ءيعيمصلا

 ٠7٠اص.

 ىلع ناوخإلا هيبنت -

 قلخ ةلأسم ىف ءاطخألا

 راد :ضاي ىلا - .نآرقلا

 .ص“”54 ءها7١+54* «عاوللا

 راد :ضايرلا  .؟ذط

 .صكا هاد 5ع .ءاوللا

 تاحضاولا لئالدلا -

  .؟ط  .تارتفملاو

 ءميصقلا عباطم :ضايرلا
 .صا#0 ه4

 وحمل قعاوصلا ليذ

 - .قراخملاو ليطابألا

 ء«فلؤملا :ضايرلا

 .صا*ال ضصا#*خوا

 ىلع ليمجلا درلا -
 دبع يبأ] ليقع نبا ءاطخأ

 ليقع نب نمحرلا
 :ضايرلا  .[يرهاظلا

 ءةعابطلل رونلا ةسسؤم
 .صال4 ه7

 بتاكلا ىلع درلا
 ٠ راد :ضايرلا  .نوتفملا
 .ص*”6 يهاكدال/ «ءاوللا

 زاجأ نم ىلع درلا

 ءط- .ةيحللا بيذهت

 ةبتكم :ضايرلا - .ةديدج
 «فراعملا

 .ص 6

 ىلع ميوقلا درلا -

 :ضايرلا  .ميثألا مرجملا

 ءها#48 فاتفإلا راد
 در وهو) ص* :١جم

 حيحصل ضّرعت نم ىلع
 .(يراخبلا

 ىلع يوقلا درلا -

 نباو لوهجملاو يعافرلا

 يف مهئاطخأ نايبو يولع

 :ضايرلا - .يوبنلا دلوملا

 ءها#40 اوللا راد
 .صالأل

 راد :ضايرلا  .ايؤرلا -
 .صا4١٠ ءها5417١ ءءاوللا

 وحمل جاهولا جارسلا -

 ءارسإلا نع يبلشلا ليطابأ

 - .ةديدج «ط .جارعملاو

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا

 .صا٠"" هاآودك

 بهآ

 زاهجإلل راتبلا مراصلا -
 باتكلا فلاخ نم ىلع



 قزر انح

 راثآلاو عامجإلاو ةنسلاو

 ابرلا حابأ نم ىلع در وهو)
 .(كونبلا يف

 ىلع روهشملا مراصلا 5

  .روفسلاو جربتلا لهأ

 .ىدهلا ةبتكم :بلح

 در) صا98 ه4

 ةأرملا باجح# باتك ىلع
 رصان دمحمل «ةملسملا

 .(ينابلألا نيدلا

 ىلع ةديدشلا قعاوصلا -

  .ةديدجلا ةئيهلا عابتأ

 ءفلؤملا :ضايرلا

 .صاؤ١ ه4

 يف ناميإلا لهأ ةديقع -

 ةروص ىلع مدآ قلخ

 - ثا ط - .نمحرلا

 ءاوللا راد :ضايرلا
 .صالإل ه4

 درلا يف دوبعملا حتف -

 5 .دومحجحم نبا ىلع

 ءءاتفإلا راد :ضايرلا

 .صاؤ"5 ه8

 درلا يف باطخلا لصف -

 :ضايرلا  .بارت يبأ ىلع
 فمها «رصنلا عباطم

 .ص"”6

 :ضايرلا  .؟ط
 همه «.فلؤملا
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 ىلع در وهو) .ص 0١

 يف يرهاظلا بارت يبأ
 ءدئارلا ةلجمب هل ثحب
 عامس نأ ىلإ هيف بهذ
 كلذ هباش امو يناغألا

 .(لالح

 يف غيلبلا لوقلا

 . غيلبتلا ةعامج نم ريذحتلا
 « يعيمصلا راد :ضايرلا -

 ها 645

 رمألا يف ررحملا لوقلا -

 نع يهنلاو فورعملاب
 .ركنملا

 قزر انح
 (م14946- .)(ها6١4-..0)

 ةدحتملا ممألا ءاربخ نم

 ةيعامتجالا مولعلا يف

 ناكسلا مولعو

 .(ايفارغوميدلا)

 تاعماجلاب ًاذاتسأ لمع
 ناكو .ةيكيرمألاو ةيبرعلا

 بصنم لغشي يرصم لوأ
 ةعماجلا سيئر بئان

 ثيح «ةرهاقلاب ةيكيرمألا
 .ًاليوط ًاتقو هلغش

 حتف كلذ لبق ناكو

 ةرهاقلا تاعاق نم نيتعاق

 ةثروي» ةعاق :اأمه

 عابطلا انح

 «ةيقرشلا ةعاقلاو «ةيراكذتلا
 تالكشم ثحنبل كلذو

 ةيداصتقالا ربصم

 ةجلاعملو «ةيعامتجالاو

 .ركفلاو بدألا اياضق

 ةدشن نيعادلا نم ناك

 ءرصم يف لسنلا ديدحت ىلإ
 هليمز عم نواعتلاب كلذو
 «دناليلك لدنو» ىكيرمألا

 | ةلكشم» باتك بحاص
 ."”رصم يف ناكسلا

 عابطلا انح

 (مافاؤ 1و1 هل 40 1مم

 .رعاش

 «نانبلب نويعب يف دلو

 «ةيروسب سايناب يف ماقأو
 ةكرش يف كانه لمعو

 عبارلا يف تام .طفنلا

 نوناك رهش نم نيرشعلاو
 يف نفدو «قشمد يف لوألا

 .نانبلب «امود» ةيرق

 .تابسانملا

 :ةعوبطملا هلامعأ

 /او) "ةهم١ ع مارهألا )١(

 عيدو ملقب (ه ٠



 عابطلا انح

 ةيثرم) ريبكلا حرجلا
 د (رضانلا ديع لامج يف

 قشمد  ةلوطم ةديصق
 .اوالا

 ةديصق) اديع

 .2219ا/١ قشمد  (ةلوطم

 لبقم انح

 (ما15454-:00)(ه1405-50)

 داحتال ماعلا نيمألا

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 .مق١؟ ص

 نم

 برعلا باتكلاو نييفحصلا

 نم وهو .ايسوقين يف

 رايأ ١١ يف.ليتغا

 .(ويام)

 باتك ىلع هل تفقو

 ةيطارقميدللو «نيطسلفل

 :دادغب  .ةدحولاو

 نييفحصلل ماعلا داحتالا

 لبقم انح

 و74 بمهام «برعلا

 ثارت ةلسلس) - . ص

 .( ؛ةيبرعلا ةفاحصلا



 ةفقشلا هللا دبع دلاخ ١ا/ا رداجلا دلاخ

 نأ ءهتناكم نيبي اممو ةيقارعلا تاطوطخسملا - رداحلا دلاخ

 ناك دماحلا دمحم خيشلا | رصعلا يف ةموسرملا | (1574-1188)(ه14:4-1845)

 نينانئفلا داحتا سيئر

 .برعلا

 رفاس .«دادغب يف دلو

 سيراب ىلإ م1549 ماع
 «يمالسإلا نفلا ةساردل
 نفلل ًاذاتسأ لمعيل داعو

 يف مسرلا نفو يمالسإلا
 رادو ةليمجلا نوئفلا دهعم
 ةيلك يف ةيلاعلا نيملعملا

 ..تانيعبسلا ىف بادالا

 نينانفلا داحتا سأ رت دقو

 نينانفلا ةيعمجو برعلا
 «ةليوط تاونسل نييقارعلا
 ةيميداكأل ًاديمع حبصأو

 ىفاوه اهأشنأ ىتلا نونفلا

 ١ 21 ماع

 : هلامعأ نم

 )١( طسوألا قربشلا ؟١/17/

 .ما44

 ةرازو :دادغب  .يسابعلا

 ةيريضحتلا ةئجللا «مالعإلا

 «يطساولا ناجرهمل

 1 .ص'"4 ه7

 ةفقشلا هللا دبع دلاخ
 (ماخإلا/ 1407 هل 1

 يف ءاملعلا ةيعمج سيئر

 .ةامح

 دهعم يف ملعلا نقلت
 اسردم نيع . يعرشلا ةامح

 عباتلا ةيملسلا ءاضق يف ًاًماع
 555 ماع ةامح ةظفاحمل

 نيعو ةامح ةنيدم ىلإ .لقتنا
 مولعلل ًاماعًاسردم
 اهدجاسم يف ةيمالسإلا

 يف يعفاشلا هقفلل اسردمو

 ناكو ءيعرشلا .ةامح دهغم

 ةايحلا .يف لعاف رود هل

 ةيعامتجالاو ةينيدلا

 .ةنيدملا هذه يف ةيسايسلاو

 ءاملعلا ةيعمج ءاضعأ دحأ

 .اهسأري ناك يتلا

 ةطلخلا ريثك ناكو

 يف مهروزي ءسانلاب

 يف سلجيو «مهلزانم

 مهكراشيو «مهتيناوح
 ناكو «مهحارتأو مهحارفأ

 ايداه املعم هلك كلذ يف

 يف ًامامإ ناكو .ًايدهم

 ريثك ؛ةيعفاشلا بهذم
 ًاركنم ءةنسلاب كسمتلا
 «ةيفلس ةعزن اذ .ةعدبلل

 .ًالدتعم

 تاساردلا :باتك هل
 مامإلا بهذم ىلع ةيهقفلا

 :ةرهاقلا  .؟ط - .ىعفاشلا

 مه ءمالسلا راد

 .نص ال5

 نم لوألا مسقلا وهو

 تالماعملا مسقو «تادابعلا



 داعم دلاخ نيف ةفيلخ لآ دلاخ دمحم دلاخ

 ."”طوطخم لازي ال

 ةفيلخ
 (ماككأ 19112 (هزك11-10)

 « يفحص بتاك « بيدأ

 تايلوأ بحاص وهو

 نم لوأ ناك دقف «ةددعتم

 ةصقلاو ةريصقلا ةصقلا بتك

 يف ينعي) ةيليثمتلا
 ةصق رهشأو .(؟ةيدوعسلا

 عم اوكحضو سانلا اهفرع

 «حدحداب» ةصق يه اهلاطبأ

 عاذت ةيليثمت :ةصق لوأ يهو

 ةصق لوأو ءويدارلا يف

 نم سانلا ىلع تجرخ
 ةعاذإ يف ضايرلا ةقطنم
 00 .ةمركملا ةكم

 ةدع يف ةلودلا مدخ- دقو
 يف ًامجرتم لمعف « عضاوم

 لمع امك ؛يكلملا ناويدلا
 ةفاقثلاو رشنلل ًاماع ًاريدم .

 هلو «فراعملا ةرازوب

 نم ددع ىف تاماهسإ

 أ! ثيح «ةيدوعسلا فحصلا

 تاساردلا» هباتك ةمدقم نم )١(
 مامإلا بهذم ىلع ةيهقفلا ْ

 ديعس خيشلا ملقب «يعفاشلا

 .ىوح

 .«ناخاخ» مساب عقوي ناك

 زهاني رمع نع يفوت
 ."”ماع نينامثلا

 : هلامعأ نم

 .ديمح ذاتسألا

 رقبع يداو يف -

 :ضايرلا  .ىرخأ صصقو
 ها#ا/4 ءةعابطلا راد
 .صا0٠

 ذاعم دلاخ

 مالو 19:50 ه1 403 17”

 .ثحاب «نائف

 ىقلت «قشمد يف دلو

 زيهجتلا ةسردم ىف همولع

 راثآلل يسنرفلا دهعملا يف
 سسأو «ةيمالسإلا نونفلاو

 ةيعمجلا م ماع يف

 ناك يتلا نوئفلل ةيروسلا
 يف مهاس .ةهلزنم يف اهرقم
 نينانفلا ةطبار سيسأت

 نينانفلا داحتاو «ةليمجلا

 .برعلا نييليكشتلا

 يف تافنصم عضو دقو

 نابعش 7١ ءاعبرألا  ةماميلا ()

 »0/19 ع ةريزجلا ه1
 .ه1411/8/15

 يومألا نفلاو نفلا خيرات

 سراهقو ..يسابعلاو

 سبالملا ءامسأب ًامجعمو

 طخلاو ءةيروس يف

 خيراتو «ءنيطاطخلاو

 عماجلاو «ةيوديلا تاعانصلا

 عضو امك .يومألا

 ةقفرم ةيملع تاقيقحت

 ملع خيرات نع روصلاب
 ةيكلفلا تالآلاو كلفلا

 .تالآلا هذه ةعاتصو

 ىلع ةليوط تاونسل بكتاو
 ءايحألا لثمت تاحول مسر

 ثارتلاو راثآلاو ةيبعشلا
 .ىبعشلا

 نك

 ديعص ىلع عمجو
 ةيرثألا قئاثولا صوصن
 ججحلا نم ةمهم ةعومجم
 اقيقحت عضوو «تايفقولاو

 بتكو «باقلألاو ىنكلا يف
 ةلاحرلا راثآ يف ةيروس نع

 .بناجألاو برعلا

 :ةيرثألا قشمد دهاشم

 دلاخلا نطولا نم روص

 :قشمد  .(قحلا دبع

 ءةماعلا راثآلا ةيريدم
 .صالة © رطل



 يدماحلا دمحأ ليلخ نفل يحلاصلا سابع رضخ

  مدقمل | نبا ةيبرت

 ١19378. توريب  ةيسنرفلاب

 كولملا نفادم -

  قشمد يف نيطالسلاو

 - تايلوحلا ةلجم  ثحب
 .قشمد ١461/7 مقر

 سيفنلا نبا مايأ قشمد

 .55١ا/ قشمد

 - يلازغلا مايأ قشمد

 1851١. ةرهاقلا

 نبأ مايأ يف قشمد

 .قشمذد - ركاسع

 ةيبرعلا تاباتكلا

 . ١ ةا/ا/ توريب

 نم ديدعلا بناج ىلإ
 يف ثحبت يتلا تاللاقملا

 .©”هنونفو ثارتلا

 يحلاصلا سابع رضخ
 ماكل 15176) (ها5 0-1

 .دقأن «بتاك «رعاش

 )١( جم بتكلا ملاع ٠١اع4

 نم (ه١٠4١ رخآلا عيبر)
 ملقب ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر

 مجعم ءففسوي رول دمحم
 ءاهال/1 ةيروس باتك
 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ

 .5ه ص

 ع

 يف سرد .دادغب يف دلو
 يف ةيفيرلا نيملعملا زاد
 يف ًاملعم لمعو «ةيمتسرلا
 .هجرخت لوأ

 :اهنم «تافلؤم هل

 .يفجنلا يفاصلا دمحأ

 زع فسوي ةيرعاش
 ةبتكم :دادغب  .نيدلا
 ءها"#8 (ءىنثملا

 .صا

 - .نيطسلف ريرحت

 .ها"89 «(فجنلا

 .ها186 ءفجنلا

 ناويد) نامرحلا بابض -
 .دادنغب - .(رعش

 ا

 نم اهتذخأ ةيلوأ تامولعم ()

 ىلإ نيبحملا راعشأل باتك

 يذلا «نيدلا زع فسروي

 يئراحلا راد نع ردص

 ص) ه414١1 ماع فئاطلاب

 مجعمو (شماهلا "1

 4094/١. نييقارعلا نيفلؤملا

 فسوي روتكدلا يندعو دقو

 ةمجرت لاسرإب نيدلا زع
 اهقحلأ دقو ءهنع ةيفاو

 نإ مالعألا ةمتت كزدتسمب

 هتافو نأ ركذو' . . .هللا ءاش

 .ةيداليملا تانينأمثلاب

 ةزمح سابعلا دبع رضخ
 (ماوكف ه20)(ها 116:5

 .يوون ريبخ

 زكرملا يف لمعي ناك

 ةيوونلا ةقاطلل ىسائرلا

 رهش يف رفاسو .قارعلاب
 .1844 سطسغأ

 يف نانويلا يف ىفتخا
 دعب ءةضماغ فورظ

 رارسأ ءاشفإ ةلواحم

 ."”يقارعلا يوونلا جمانربلا

 ةيرذلا ةقاطلا :باتك هل
 عم كارتشالاب) اهتامادختساو
 - .(بيطخلا مشاه ناسغ
 ةيرذلا ةقاطلا ةمظنم :دادغب
 ءها404 :ةيقارعلا
 . صا

 يدماحلا دمحأ ليلخ
 (ماذك4 5000 (ها 416 2:)

 ةعامجلا ةداق زربأ دحأ

 .ناتسكاب ىف ةيمالسإلا

 ةمدخل هرمع لاوط لمع

 .نيملسملاو مالسإلا اياضق
 ةبورعلا راد ريدم ناكو
 ًادعاسم لمع «.ةيمالسإلا

 )1١١/8/ 4١١١ه ع ةئنيدملا 6

 .(ه6



 يواح ليلخ نمل يدماحلا دمحأ ليلخ

 ىلعألا يبأ خيشلل

 ةمجرتب ماقو «يذودوملا

 ىلإ ةيملعلا هلامعأ نم ريثك

 .©0ةيبرعلا ةغللا

 :اهفلأ ىتلا هبتك نم

 ,لعألا وبأ مامإلا

 «هتوعد «هتايح :يدودوملا

 :ضايرلا ل .ع؟ط -.هداهج

 ءها7٠1" ءدشرلا ةبتكم

 ١لاص.

 اهمجرت يتلا بتكلا نمو
 :يدودوملا ىلعألا يبأل

 ةهجاوم يف مالسإلا -

 - .ةرصاعملا تايدحتلا

 ءملقلا راد :تيوكلا -:.عط

 ش .ص00 هاك

 :ةذحجح .نامألا رب 5

 ءرشنلل ةيدوعسلا راذلا
 .ص_ة هال 5

 )١( ع يمالسإلا ملاعلا 9786 -.
 دئارلا هه

 نابعش) 1517 ع (ايناملأ)

 رظناو .57 ص (ه6
 يرجأ ثيح ؛عمتجملا ةلجم
 "566 عا «ليوط ءاقل هعم

 - 58 ص (ه١1404/4/9)
 ع يف هل ةمجرنتو الا

 ص ا(ه1416/97/90 1
 ةرغز

 رادلا :ةدج :ىرخأ ط

 ءها٠5ا/ ءرشنلل ةيدوعسلا

 .ص_6

 ةعيرشلا قيبطت لوح -
 رصعلا يف ةيمالسإلا

 ةبتكم :ضايرلا  .رضاحلا

 صو هاك «دشرلا

 ءوض يف ةوبنلا متخ -

 :ضايرلا  .ةنسلاو نآرقلا

 بها5 «دشرلا ةبتكم

 .صاقا؟

 ةيساسألا ءىدابملا

  .؟ط- .نآرقلامهفل

 «ةيتيوكلا رادلا :تيوكلا

 مها

 راد :تيوكلا - اعط
 -..ص*ل سها_“ثنكأ٠٠ ملقلا

 راد :تيوكلا ب _عكط

 .ص*ت5 ءه١٠4١ ءملقلا

 رادلا :ةدج . "«ط

 ءها4019١ ءرشنلل ةيدوعسلا
 .صوك

 يواح ليلخ
 (ماكخا - ١ 9؟6)(ه1105-1)

 .ثحاب .رعاش

 ءنانبل يف ريوشلاب دلو
 ةيكيرمألا ةعماجلا نم جرخت

 . يف ًاصصختم م1981 ماع

 ةداهش لان مث .هتفسلف فو

 لقعلا» نع ءريتسجاملا
 نباو يلازغلا نيب ناميإلاو
 ماع هاروتكدلا مث .«دشر

 ةعماج نم م4

 ناربج» هثحب نع «جدربميكل
 هراطإ  ناربج ليلخ
 .هتيصخش «ءيراضحلا

 ًاذاتسأ لمعيل داع مث «هراثآ
 ةيكيرمألا ةعماجلا يف

 ةعماجلا يفو «توريبب

 .ارحتنم تام .ةينانبللا

 : هتآافلؤم نم

 ةيرعشلا ةعومجملا»
 ءدامرلا رهن :ةلماكلا
 ءعوجلا ردايب .حيرلاو

 .«يانلا

 رعشلا ةعوسوم)

 اهيف لوانت ثيح :«يبرعلا

 نم يبرعلا رعشلا روصع
 .مويلا ىلإ ةيلهاجلا

 ةدع ىف ةقرفتم تاالاقم

 ١ .ةيبدأ تالاجم

 ميحج نم ناويد

 .؟«ايديموكلا

 ةدعقلا وذ) 56 ع لصيفلا ()
 -يف رظناو .(ه07



 ركاسع ليلخ 1و : ,ناطقز ليلخ

 رياني يف نونفلاو ةفاقثلل | ليلخ :هيف ردص اممو

 :ةداعس نوطنأو يواح

 «حورلاو ركفلا طباور
 /بزحلا يف رعاشلاو
 :ديوسلا . حيربش دومحم

 زربي) ه6١51١© ؛نسلن راد

 يروسلا بزحلا ميعز رث
 ىلع ةداعس نوطنأ يموقلا

 «هدئاصقو يواح ليلخ ركف

 نم بزحلا عم هتصق مث
 .(ما1566 ىلإ 95

 ناطقز ليلخ
 (ماقخل لق )ها 400144

 .رعاش

  ايركز ةيرق يف دلو
 .ليلخلا ءاضق

 دقفو ءأركبم رعشلا بتك
 نيب لقئنتو «رارقتسالا هببسب

 .نامعو توريبو ةزغ

 سدقلا ماسو همسأ حلم

 /اوقبس قافر : هراحتنا ةصق - ١

 ةمجرت هلو .ةيعافر نيسايل
 ركفلا مالعأ نم .:باتك يف

 نرقلا يف يملاعلاو يبرعلا
 ,الا/ - 765 ص نيرشعلا

 يئادحلا» عوضوم رظناو

 ةلجم يف «ارحتنم تام يذلا

 )١/4/ 88“ ع عمتجملا

 ١15ه(.

 11 (يناثلا نوناك)

 : هلامعأ نم

 - رعش :عايجلا توض

 .1961"  سدقلا

 :رواهنزيا ىلإ ةلاسر -
 ٠ ,"'ةلوطم ةديصق

 ناسغ هنباٌدعأ دقو

 .رشنلل ةلماكلا |

 ركاسع ليلخ
 (م155- 1550 (ه 1-4

 .يوغللا , ةثاحبلا

 «ةزيجلاب ةبابمإ يف دلو
 بادآلا ةيلك يف جّرختو

 لصضحو «ةرهاقلا ةعماجب

 ةجرد ىلع 1 ماع

 كلملا ةعماج نم هاروتكدلا

 «غارب يف ةيناملألا لراك

 «تارشعلا) باتك هقيقحتب

 عم دهازلا رمع يبأل

 «ةيناملألا ةغللا ىلإ هتمجرت

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم )١(

 2156 ص نيرشعلا نرقلا

 باتكلاو ءايدألاو بدألا

 ص ندرألا يف نورصاعملا

155. 

 ةيلكل ًاديمع لمع دقو
 ةرهاقلا ةعماج عرفب بادآلا

 ,ةيلكل ًاديمعو ءموطرخلا يف
 نامرد مأ ةعماج يف تانبلا

 زربأ نم دعيو «ةيمالسإلا
 «برعلا تاجهللا ءاربخ

 نم ديدعلا ىلع فرشأو
 رصم يف ةيعماجلا لئاسرلا

 .ةيدوعسلاو نادوسلاو

 يتلا لامعألا زربأ نمو

 عورشم ىلع هفارشإ اهب ماق
 بيرعتل ةينادوسلا ةموكحلا
 تانيتسلا ىف بونجلا
 1 .ةيداليملا

 «ريثك يملع جاتن هلو

 «يوغللا سلطألا» همهأ لعل

 هاقلأ ثحب نع ةرابع وهو

 يوغللا عمجملا رمتؤم يف
 م6 ماع ةرهاقلاب

 يبأ رابخأ» باتك قيقحتو
 عم ةكراشملاب «يلوصلل مامت
 عورشم رخآ ناكو «نيرخآ

 فارشإلاب علطضا يملع
 عورشم هل طيطختلاو هيلع

 هلهمي مل يتلا «يبرعلا

 ."ةلمتكم اهاريل لجألا

 لاوش) ١91 ع لصيفلا (7
 .1858 ص (ه4*



 تاحرف ليلخ

 تاحرف ليلخ

 (م15194-1554)(ه1414-14)

 .ثحاب .رعاش «بيدأ

 ةيلكلا يف همولع ىقلت
 نم لوأ ناكو «ةيقرشلا
 ةداهش ىلع اهيف لصح
 لصاوو ء«نانبلب ايرولاكبلا

 ةعماج عم ةلسارملاب هميلعت
 صصخت «ةيسنرفلا هييليبنوم
 مث ءاهبادآو ةيسنرف ةغل
 سرامو ًاسردم لمع

 ةيدقنلاو ةيرعشلا ةباتكلا

 نم ديدعلا يف ةيخيراتلاو
 لثم تالجملاو فحصلا
 .«ةمكحلا» .«فوشكملا»

 .«روهمجلا»و ««راهنلا»

 يكيسالك رعاش وهو
 «ةيسانربلاو ةيزمرلاب رثأت
 .ةثادحلا نم هروفنب فرع

 تافلؤملا نم ديدعلا هل
 دئاصضق» :نميواود اهنم

 .«قامعألا نم» ««ةيقيرفأ

 سرافلا» ء(حيرابت»
 بارحم ىف» .«جاربألاو

 .(باتكلا ىهلو .ي؛ىلع

 ةءارمحلا بوردلا» ةصقو

 خيرات يف زجوم» بتكو
 ةديدج تاسارد»و ««نانبل

 .«بدألا ىف

 كلا١

 هنم تبلط هتافو ليبقو
 دادعإ وكسنويلا ةمظنم

 «ةرعاشلا ةلحز» نع نيباتك

 فرعي الو ««ةرئانلا ةلحز»و

 مأ امهدادعإ نم ىهتنا له
 . 0هلجأ هفعسي مل

 (ماقخحال 159052 0ه1 417155

 «ءيسامولبد «بيدأ

 فوشلا - نيلقعب يف دلو

 «نييعوسيلا ءابآلا ةعماج

 يف ًابتاك م1975 ماع نيع

 قفارو ..خويشلا سلجم

 ىتح ةيباينلا سلاجملا عيمج

 ةجردلا نم ًاماع ًاريدم نيع
 ماع باونلا سلجمل ىلوألا

 كلسلا ىلإ لقنو م1455

 ةدع يف ًاريفس يجراخلا

 .لود

 ناكو .بدألا يف لمع
 ةبصعا» ىسسؤم دحأ

 ةدعقلا وذ) 5١5 ع لصيفلا )١(

 1١50-311١ ص (ه 14

 4 ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 19١. ص ا(ها4١541 لاوش)

 يلماعلا نيساي ليلخ

 ."7«ةرشعلا

 : هتافلؤم نم

 :٠ توريب . صصق رشع

 قط «فوشكملا راد

 .ماؤكا

 راد .:توريب «(ةيصصق

 .م٠14 «فوشكملا

 ءجئاس رطاوخ
 «فوشكملا راد .توريب

 .م155؟

 .(ةياور) دئاعلا

 ءراهتلا راد :توريب

 .لفون ةسسؤم مث 4

 .(ةياور) نسحو نراك -
 فوشكملا راد .توريب

 .ما 4

 يلماعلا نيساي ليلخ

 (ماكلم 50)(ها140655-)

 ةعيشلا ءاملع نم

 .ةيمامإلا

 تاساردلاب مامتها هل

 .ةينارقلا

 ٠١/// - 6م ع رراهنلا قفز

 مالعأ مجعم .مم17

 71 ب 7١7/١ زوردلا



 يلكرزلا دومحم نيدلا ريخ 1 يليلخلا هللا ليلخ

 : هتافلؤم نم

 .نآرقلا تالكشم لح

 هباشتم ىلع ءاوضأ 5

 ."”جم# «توريب - .نآرقلا

 يليلخلا هللا ليلخ
 (ماققال 00 هل 4017/5

 .يسامولبد « غيلب رعاش

 ءارعشلا ربكأ نم وه

 يف ناتسناغفأ مهتبجنأ نيذلا

 ردقأ نمو «ثيدحلا اهرصع

 نيقومرملا اهتالاجر
 .نيكنحملا اهتساسو

 هبحب ًافورعم ناكو
 اياضقلل هسمحتو .«برعلل

 مهرودب هناميإو «ةيمالسإلا
 نيملسملا نأش ةعفر يف
 .ديلتلا مهدجم ةداعإو

 بهذملا» عبتي ناكو

 يرعش بهذم وهو ؛يقارعلا
 راطقأ بادآ يف فورعم

 مستي «يمالسإلا قرشملا
 مدعو ةبوذعلاو ةقرلاب

 هيناعمب زيمتي امك «ديقتلا

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 25١ ص ةيمامإلا ةعيشلا

15 

 .هيف ةفطاعلا ججأتو ةفيرطلا

 ةرم نم رثكأ هناويد عبطو

 اهاوس يفو ناتسناغفأ يف

 لعلو .ةرواجملا نادلبلا نم

 ةنس تناك ىلوألا ةعبطلا
 ةرملل عبطو .اه.ش 4
 .ه.سش ١8٠ ةنس ةئلاثلا

 .هتايعابر مضيو

 هترهش تقبط دقو
 تزواجت ثيح ء«قافآلا
 نادلبلا ىلإ هدالب دودح

 .ىرخألا ةرواجملا

 بدألا ىلع ًاعلطم ناكو

 «هتارايت فلتخمب ىبرعلا

 «ةيقرشلا بادآلاب ًارحبتم
 ناك ؤتشبلا ةغلل هتداجإ عمو

 هرعش ضرقي نأ لضفي
 ناتغللا ناتاهو .ةيردلاب
 .ناتسناغفأ يف ناتيمسر

 رعاشلاب ًابجعم ناكو

 هتعزنل يمورلا نيدلا لالج

 دمحم رعاشلابو «ةيناسنإلا
 .ةيمالسإلا هتوعدل لابقإ

 «ةسدقملا رايدلا هتمهلأو

 «كانه ًاريفس ناك امدنع

 ةواسق ىتح «رعشلا عئاور

 ظيقلاو ءارحصلا خانم

 هنم ىحوتسا دق ديدشلا

 !ةليمج ةيرعش ةعطق

 ضرأ ىلع . .كانهو

 يف ىوه ..ناتسناغفأ

 ضرأو داهجلا ةحاس
 !(”ةكرعملا

 يلكرزلا
 (ماقكالك 184452 (هالكتت 1

 «يسامولبد ءخرؤم

 .رعاش

 .«مالعألا» نم ءزج

 «يلكِرُرلا» ةبسن ودبت دقو

 ترهتشا اهنأ ولو .ءىراقلا

 ءمالعألا بحاص ةرهشل

 «ةيلكرزلا» نأ فورعملا نكل

 نم وهف ءةيدرك ةريشع
 .قشمد داركأ

 هيف باتك ردص دقو

 :مالعألا ملع» :ناونعب

 ةدعل «يلكرزلا نيدلا ريخ

 نودب وهو «نيركفمو ءابدأ
 يف عقيو ءرشن تانايب ةيأ

 عطقلا نم ص نيل

 نم هنأ ودبيو .طسولا

 ةرازو رادصإ وأ فارشإ

 - 71١05 ع طسوألا قرشلا (0)
11/5[ 



 يلكرزلا دومحم نيدلا ريخ

 هنأ هيفو .ةيروسلا ةفاقثلا .

 برغملا يف لمعلا كرت

 يف ةايحلا ىلإ ءريفسك
 .كاوريب

 هتبتكم ىدهأ دق ناكو

 «ضايرلا ةعماج ىلإ ةميقلا

 ًاسرهف تردصأو ًالقتسم

 ةبتكم سرهف :ناونعب اهل
 - .يلكرزلا نيدلا ريخ

 «ضايرلا ةعماج :ضايرلا

 «تابتكملا نوؤش ةدامع

 .20سصهك5 ه1

 :يهف هتافلؤم امأو

 كلملا ةريس يف زيجولا -

  .هط. .زيزعلادبع

 ملعلا ناد :توريبئبئ

 «رداصم ةدع يف ةمجزت هل قفز

 يف يبرع ملع ةثام :اهنم
 1١-45 ص ماع ةئام

 8-10 عا١ س برعلا

 ص اه (رفص - مرحم)

 مالعأ مجعم 2370-4

 مالعألا ء١٠77 ص دروملا

 اهمالعأو تالحرلا 74

 1١8. ةيروس ءارعش ٠«

١/4 

 ها 54م «نييالملل

 سوماق :مالعألا

 لاجرلا رهشأل مجارت

 برعلا نم ءاسنلاو

 .نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو

 ملعلا راد :توريب 8. ط -
 جما ها4 «نييالملل

 ماع ا1ط تردص)

 .(ه 6

 /تثعمس امو تيأر ام -

 قازرلا دبع قيلعتو ميدقت

 ةبتكم :فئاطلا  .لامك

  .مه1898 .فراعملا
 .(9 ؛ةيلامكلا ةبتكملا)

 :نامع يف ناماع-

 ةمصاع يف نيماع تاركذم

 :ةرهاقلا  .ندرألا قرش

 يلكرزلا دومحم نيدلا ريخ

 ها 847 «برعلا ةبتكم

 دهع يف ةريزجلا هبش -
 ."ط  .زيزعلا دبع كلملا

 ملعلا راد :كؤوؤريب

 ها6٠1 «نييالملل

 :يلكرزلا ناويد -

  .ةلماكلا ةيرعشلا لامعألا

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 ها

 :رعاشلاو نيلودجام

 ةينامث هتمجرت يف دّدعو

 امم» اهنإ لاق ىرخأ بتك
 .«رشنلل أيهي نأل حلصي



 دادح دعد 1/4 راطعلا دواد

 د)

 ضرألا يف نانثا)و (نوباص دادح دعد راطعلا دواد
 (ماق# ه00)(هل #4 ب000

 بادآو ديوجتلا

  ةعبطم :دادغب  .ةوالتلا

 .ها1897 «فراعملا

 - .نآرقلا مولع رجوم -

 «فراعتلا راد :توريب

20 

 ىف ىعرشلا عافدلا 93

 (ماقك1 500 (هلك110)

 .ةيحرسم ةبتاك ؛ةرعاش

 ءةيقذاللا يف تدلو
  متهت ةرسأ يف تأشنو

 تلخدو ؛«نفلاو بدألاب

 ىلإ تلقتنا مث .ةعماجلا

 . يف تل ء اتي ةشمد

 ٠ ةباتكب تأدبو ؛ةفاحصلا

 .ًاركبم رعشلا

 «ةيحرسملا اهتبرجت اهلو

 ملو ريثكلا اهيف تبتك دقو

 عئاب) لثم «ليلقلا الإ رشنت | - .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .ةيمالسإلا رادلا :توريب

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 25١ ص ةيمامإلا ةعيشلا
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 ةعاقف)و (ةففجملا روهزلا

 (ءامسلا يف دحاوو

 .(يتصق مكل يكحأس)و

 :ةيرعشلا اهلامعأ نم

 .توملا أطخ حيحصت -

 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .صالا/ ,(45

 - .ينيفكت زبخ ةرسك

 .«ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .صملا .ما مام[

 وحن ليمت يتلا ةرجشلا -

 ,"”ضرألا

 4 عا" جم بتكلا ملاع فقل

 نم (ه1417؟ رخآلا عيبر)

 ملقب ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر



 (ماقالا/ 1١550 (مااةال_-١؟ه6)

 «ميلعتلا يف لمع .نيطسلف
 «عمتجملا) ةلجم يف بتكو

 .ةرصانلا

 ءارعش دحأ حبصأ

 ًايفحصو «ةلتحملا ضرألا

 .دوهيلا ةضهانم يف ًازيمتم

 هتاويد رودص دعب لقتعاف

 لمصفو ةرجفلا عمال لوألا

 ناك يتلا هداصرملا» ةديرج

 بزح ةيبرعلا ةغللاب اهردصي

 ةلجم ٍنسأ مث .يليئارسإلا
 .«رجفلا»

 ١91/7 (ليربأ) ناسين يفو

 لمع ثيح قشمد ىلإ رفاس

 البلل

 ر(

 ضرألا ةسسؤم) يف

 بتكو (ةينيطسلفلا تاساردلل
 لوألا نيرشت برح لالخ

 تاقيلعت 1979” (ربوتكأ)
 ةعاذإلا يف يربعلا جمانربلل
 داع ةنسلا كلت يفو .ةيروسلا

 ةرم شاعو ؛كرويوين ىلإ
 سؤبو عايض ةايح ىرخأ
 يفو .بارشلا ىلع نمدأو

 لمع 4١!19ةئس رخاوأ
 ءابنألا ةلاكولًالسارم ١

 ممألا يف ةينيطسلفلا

 .كرويوين يف تامو . ةدحتملا

 ةرتفلا هذه لالخ هل ردص

 ال ضرألا انأ» ثلاثلا هناويد

 «8١ال5 «رطملا ىنيمرحت

 هناويد هلبق ردص دق ناكو

 .©"01988 «خيراوص» يناثلا

 يبرعلا ركفلا مالعأ نم )١(

 نيرشعلا نرقلا يف يملاعلاو

 ةعوسوملا 247 8١- ص

 88/١. ةيبرعلا ةيفحصلا

 لامك قيفوت يحبر

 لامك قيفوت يحبر
 (ماؤالا 500 هلل 00)

 يف نيصصختملا نم

 ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا

 .ةيماسلاو

 يف صصختو .ةغللا مولع

 .ةيمارآلاو ةيربعلا ةغللا

 ةعماجلا ىف ًاذاتسأ لمعو
 .ةيندرألا

 نم ريبك ددع هل

 ثاحبألاو تافلؤملا

 ,ةيسردملا بتكلاو

 صعب ىلع تفقو اممو

 هبتك نيوانع

 - . ةيربعلا ةغللا سورد -

 ةعماجلا ةعبطم :قشمد

 ءهاا"ال8 ء.ةيروسلا

 .ص 484

 «144/؟ «ءنيطسلف مالعأ (5)

 ىدامج) ١4 ع لصيفلا

 .77 ص (ها44 ةرخآلا



 يقاتسرلا ٌّرملا نب عيبرلا

 ةعماج :قشمد .ثط

 ههالم#  ءقشمد
 .صه 948

 :ثيدحلا مجعملا 5

 مجرتملل :يبرع  يربع
  .يعماجلا بلاطللو
 ملعلا راد :توريب

 ءها468”"7 .نييالملل

 .ضءكال

 ءوض ىف داضتلا

 : توريب - .ةيماسلا تاغللا

 ءةيبرعلا ةضهنلا راد
 .ص ١١7 ه6

 :ملعم ريغ نم ةيربعلا -

 راد :توريب  .ةيربعلا
 .نييالملل ملعلا

 يقاتسرلا ٌّرملا نب عيبرلا
 ماؤها. (ها 14#

 .رعاش « هيقف « سّردم

 «ريغص وهو هرصب فك

 روخلا دجسمب ه١

 .يفوت .ىتح روميت نب ديعس

 :ةطوطخملا هراثآ نم

 «وحنلا ىف ةينيعلا هتموظنم

 املأ

 ."”ىرخأ دئاصقو

 يدشر داشر

 (م158- ١51١1 (ه1 2*0

 .دقانلا «بيدألا

 ىلع لصحي يرصم لوأ
 بدألا يف هاروتكدلا

 ةدع لغش .يزيلجنإلا
 اذيمع :اهنم بصانم

 نونفلل يلاعلا دهعملل

 ةيميداكأل ًاسيئر .ةيحرسملا
 سيئرل ًاراشتسم .نونفلا

 امنيسلا نوؤشل ةيروهمجلا

 .باتكلاو حرسملاو

 جمانرب يف ًاريثك كرتشا

 .قيرط نع كلذو ةداقنلا عمال

 مدق نم لوأ وهو «ةعاذإلا

 ىلإ ةيبرعلا ةغللاب فوكيشت

 تايحرسملا بتكيو ءرصم
 .صصتقلاو

 تافلؤملا نم ديدعلا هل

 تغلب ةيزيلجنإو ةيبرع نيب
 دقنلا يف ًافلؤم (17) يلاوح
 بدأو « صصق نم .ىبدألا

 بدألا خيراتو «تالحرلا

 «تايحرسمو «يزيلجنإلا
 :اهنم

 6 ص نامع مالعأ ليلد )غ3

 ةطل

 ةفيلخ ميلحلا دبع داشر

 .ةريصقلا ةصقلا نف

 نم اماردلا ةيرظن -

 .نآلا ىلإ وطسرأ

 .يبدألا دقنلاو دقنلا

 ش .يدلب

 جراخ ةلحر ةيحرسم -

 .روسلا

 اي جرفتإ ةيحرسم -

 ةفيلخ ميلحلا دبع داشر
 (ماذكا 1590١)(ها١1411-181)

 .ةوبنلا ىعذا « ىئاهب

 رفك» ةئيدم ىف دلو

 ةيريدم لامعأ نم «تايزلا

 يف جرختو .رصمب ةيبرغلا

 ترد م ماع يفو

 ةقالع اهل ةيفخ ةهج هل

 ىدامج) 7" ع لصيفلا (0

 ةئام ء(ه1407١ ةرخآلا
 ةيصخشو ةيرصم ةيصخش

 .1١11-7١١5؟ ص



 ةفيلخ ميلحلا دبع داشر

 تاسسؤملاو ةسيئكلاب

 ةحنم «ةيكيرمألا ةيريصنتلا

 تايالولا ىلإ ةيملع
 هتسارد لامكتسال «ةدحتملا

 ةعبرأ كانه ثكمو .ايلعلا

 ةجرد اهدعب هوحنم ؛ماوعأ
 صصخت يف هاروتكدلا

 ةعماج نم ةيويحلا ءايميكلا

 .م1554 ماع يف اينروفيلاك

 ةعماجلا يف ًاسردم هونيعو

 ءاهنم جرخت يتلا اهسفن

 .ةرتفل

 'ناسوت» ةنيدم ىلإ لقتنا
 يف دجو ثيح ءاكيرمأب
 هب هوئيع ًادجسم هراظتنا

 سرامي أدب هلئمو . .ًامامإ

 مالسإلا دض ماّدهلا هطاشن
 نآرقلا دضو «نيملسملاو

 ةعزعزل ةلواحم يف ءميركلا

 ًاقفو «مهنيد نع نيملسملا
 موسرملا ططخملا رودلل

 هتالالض رشني ذخأ مث .هل

 !!(19) مقرلا لوح

 تاسسؤملا تناكو

 سلجمو ةيكيرمألا ةيريصنتلا
 هل ٌدعأ دق ىملاعلا سئانكلا

 مايقلا ىوعدب ًاصاخ ًاجمانرب
 ةيميداكألا ةيملعلا هثاحبأب

 نآرقلا يف )١19( مقرلا لوح
 كلت تقرغتسا دقو .ميركلا

 ام

 «تاوئس سمخ ثاحبألا

 ناك م1975 ماع ىتح

 رتويبمكلا عم اهيف لماعتي
 جرخو .ةئطاخ تامدقمب

 اذه ةيمهأ لوح هتبوذكأب
 ركنأو «نآرقلا يف مقرلا

 تايآ ضعب ٌدرو «ةئسلا

 ًاريخأو ؛ميركلا نآرقلا
 نلعأ دقو .ةوبنلا ىعذا

 زكارملاو تايعمجلاو ءاملعلا

 هرفكو هتّدر ةيمالسإلا
 .هلالضو

 ناضمر يف ةوبنلا ىعُدا

 براقي ام شاعو ءىه48

 ثبي وهو ماعلا -فصنو ًاماع

 لئاسو لالخ همومس

 ىتح «ةفلتخملا مالعإلا
 رياني ١" ءاعبرألا رجف ءاج
 دهاجم هيلع لخد امدنع

 ةدع هنعطو «هتيب ملسم

 هتياهن اهيف تناك «تانعط

 ناسوت .ةنيدمب كلذو  «ةمثآلا

 امدنع ءانوزيرأ ةيالو يف

 ضعب سيردتب موقي ناك
 ,©0ةمادهلا هثدابم هعابتأ

 ع يمالسإلا ملاعلا رابخأ ١(
 ء2(ه عا

 88١ )١/780/ ع عمتجملا

 هلتقم ربخ رظناو .(ه© 6

 -ملاعلارابخأ يف

 يتيهلا بيطخلا ديعس دمحم داشر

 ًاعوبطم هل تيأراممو

 يف يددعلا زاجعإلا» باتك

 ردص يذلا «ميركلا نآرقلا

 رشتناو ةديدع تاعبط يف

 اهنم «ةوبنلا هئاعدا لبق

 ركفلا راد نع تاعبط

 .قسملب

 ديعس دمحم داشر

 يتيهلا بيطخلا

 (ماكخ١ 1و١11)(هما1 1 15)

 .ظعاو «بيطخ ءملاع

 ؛«قارعلاب تيه يف دلو
 مولعلا فلتخم سردو

 رابك ىلع ةيبرعلاو ةينيدلا
 يف نيعو «,دادغب ءاملع

 يف لغتشاو ءًامامإ شيجلا
 ًامامإ دادغبب دجاسم ةدع

 .ابيطخو

 نآرقلا ةسردمب رضاح

 ناويدةسائرلةعباتلا

 سردي ناك ثيح .فاقوألا

 ملعوةريسلاو دئاقعلا

 يف وضع وهو .ديوجتلا
 نيفلؤملا داحتا ةيعمج

 1١١65-٠١/ ع يمالسإلا -

 نوملسملا عه 07

 عمتجملا هه 4

 .ها١٠151 ا



 وضعو «نييقارعلا باتكلاو

 .دادغب ءاملع ةطبار ىف وضعو

 :باتك اهنم .«تافلؤم هل

 ميدقلا اهراطإ يف تيه

 «دادغبب عوبطملا «ثيدحلاو

 .طوطخم رعش ناويدو ءج'

 «ةديدع تالاقم هلو
 نم تعيذأ ةيئيد ثيداحأو

 ,"0دادغب ةعاذإ

 يدشر دمحأ - حلاص يدشر

 حلاص

 لماعلا يدشر
 (ماؤخا 19840 هز 41110

 ليج ءارعش زربأ دحأ

 ضرعت .ةيداليملا تانيتسلا

 يف مكحلا مظن تاقياضمل
 يف لصف ثيح .قارعلا
 «ةساردلا نم هبابش ريكاوب
 ءًايفنم ةرهاقلا ىلإ بهذو

 هدالب ىلإ داع نأ ثبل امو

 (ويلوي) زومت بالقنا دعب
 دروط هنكل ,.م4

 بالقنا يف لقتسعاو

 رصق) يف نجسو ماقكل

 نرقلا يف دادغب ءاملع خيزأت )١(

 ص يرجهلا رشع عبارلا
 ءاقل كله

 املا

 بالقتنا ىف «ةياهنلا

 هتاباتك تعنمو م64

 0 نم رثكأ هراعشأو

 ةفرع دمحم يدشر

 (ماكلد 151:97 (م1105- 1390

 .ءىراق 0 ملاع

 ىلع أرقو « قشمدب دلو

 .قشمد ءاملع نم ددع

 رواجو ءرصم ىلإ لحر

 نم ًاوحن رهزألا عماجلاب
 ىلع لصحو «تاوئس عبرأ

 .ةيملاعلا هتداهش

 سرادم يف سرد

 2« قشمد سرادم مث «بلح

 يف سرد ةيدوعسلا يفو

 يفوتو .كوبتو رعرع
 . ةه

 .قشملدب

 بدألا يف تافلؤمهل

 عم كارتشالاب دعاوقلاو
 دمحمو ديعس بيست

 باتك اهنم .ءبوذجملا
 ةيبرعلا ةغللا ىلإ دشرملا»
 ةداهشلا بالطل ةءاهبادآو

 «قشمد . ةطسوتملا

 ىدامج) ١58 ع لصيفلا .(0

 .1؟4-ص (ها١41 ةرخآلا

 هتدالو نأ رخآ ردصم يفو

 م6

 يروخلا ناميلس ديشر

 يف مجعمو .مم4

 رونأ كراش امك .وخحنلا

 لسالس جارخإ يف ناطلس
 .©7ةينيد بتك

 يروخلا ميلس ديشر
 (ماك44- ا4ما)(ه11:4-16)

 .يرجهم رعاش «بيدأ

 ةرابربلا ةيرق يف دلو

 ليزاربلا ىلإ رجاهو «نانبلب
 رعاشب بقلو .م1931 ماع

 بقل امك «ةيبرعلا ةيموقلا

 «لبجلا يورقب ليزاربلا يف

 رعاشلا بقلب رهتشا مث
 تعاش دقو .يورقلا

 تناك اهنأ ةجرد ىلإ هراعشأ
 تايوناثلا جمارب يف جردت

 راطقألا بلغأ يف ةيبرعلا

 بحاص وهو ..ةيبرعلا
 «بيرغلا بيجعلا لوقلا

 ىلع ملسم لك هذبني يذلا
 :ضرألا هجو

 ةدحو برعلا لعجي ًاديع ينوبه

 ' مهرب نيد ىلع ينامثجب اوريسو

 اننيب دٌحوي رفك» ىلع مالس

 مدهجب هدعب ًالهسو ًالهأو

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات (6)

 /" يرجهلا رشع عبارلا
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 يروخلا ميلس ديشر

 : هيف بتك اممو

 عم يدبألا عارصلا -
 رعاشلا «ظحاجلا : ةيبوعشلا
 يلع دمحم /يورقلا

 راد :توريب  .بيطخلا

 ءها٠5ا"#" ءةئثادحلا

 .صا4؟

 ديشر :يورقلا رعاشلا -

 ايليإ /يروخلا ميلس
 راد :توريب  .يواحلا

 ءها788 «ىنانبللا باتكلا

 0000 .جمأ

 ةسارد :يورقلا رعاشلا.-

 فيطللا دبع /ةيليلحت
 راد :توريب - .ةرارش

 بما «ءرداص

 ١(. ؛انؤارعش) - . ص08

 رعاشلا :يورقلا

  .قاقدلا رمع /رئاشلا

 :توريب

 هاا

 : هةلامعأ نمو

 بدأ :ةالابماللا بدأ

 ل .اكط .قوقعلاو ةتامشلا

 ء[هاالة1] «ن.د.م.د

 . صال

 - .رعش :ريصاعألا

 ٠ ءراونألا راد
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 مها1548 ءاديص

 .ةيرثنلا يورقلا لامعأ -
 دئارلا راد :توريب -

 .يورقلا رعاشلا ناويد -

 «ةريسملا راد :توريب

 .جما ماا

 .يورقلا ناويد -

 ؛مالعإلا ةرازو :دادغب

 «ةماعلا ةفاقثلا ةيريدم

  .صاةرال ءهاا"8»#

 يبرعلا رعشلا ناويد)

 .(؟/ ؛ثيدحلا

 - .تايورقلا ناويد -

 «ليزاربلا ءولواب ناس
 #0 ا

 دشرملا :يف ةمجرت هل )١(
 ص ءايدألاو باتكلا مجارتل

 ص ةدلاخ مالقأ ت6

 ركفلا مالعأ نم 2ك 4

 نرقلا يف يملاعلاو يبرعلا

 ىلا* - 2١ ص نيرشعلا
 17١/ /57) 587 ع عمتجملا

 #4 د 45 ص (ه645
 ءامسألاو باقلألا مجعم

 ,3؟8هإ/ قاله ص ةراعتسملا

 يرجهملا بدألا يف نيطسلف

 برع ءارعش 2١758 ص

 مجعم 284 ص نورصاعم

 18٠. ص دروملا مالعأ

 ريقش ديشر

 ريقش ديشر

 (ماقالا - ا دهم) (ه14 00 105)

 .لوجتم ىفحص «رعاش

 جرختو ءنوصرأ يف دلو

 بناج ىلإ نقتي ناكو «نانبلب
 ةيكرتلاو ةيسنرفلا :ةيبرعلا
 سرد مث ؛ةيزيلجنأإلاو
 «يمالسإلا عرشلاو نوناقلا

 ةنجللا نم ةزاجإلا لانو

 .مكاحملا مامأ ةعفارملل نانبل

 ةديرج رغاد دعسأ يفحصلا

 .«باقعلا»

  نولسيم ةكرعم دعبو
 ًارس ءاج  اهيف كراش يتلا

 مساب رفاسو «نانبل ىلإ
 ثيح لاغنسلا ىلإ راعتسم
 باتك اهلالخ عضو ةدم يقب

 لقنتو «ةلقتسملا ايروس#

 ايقيرفأو ابوروأ نيب ًارس
 ىلإ رفاس نأ ىلإ ءأركنتم
 نأ ىلإ ماقأ ثيح «ليزاربلا
 .ةينملا هتفاو

 ."”عمجت مل دئاصق هلو

 .هال /؟ زوردلا مالعأ مجعم ففشإ



 فولعملا ديشر

 فولعملا ديشر
 (مم1516-1542)(ه1400- 175

 .بيدأ « يفحص

 يف لمع .نانبل نم
 مث ءانمز (ةديرجلا) ةديرج

 ءافصلا ةديرج ردصأ

 رهتشا )١15959-15550(.

 يتلا ديفم رصتخم» ةيوازب
  ًايموي اهنّمضي ناك

 ثادحألا لوح تاقيلعت

 .ةيعامتجالاو“ ةيسايسلا

 : هراثآ نم

.١542 

 «هرعش :عيبرلا لوأ -
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 ينوميم ديشر
 (ماوؤ1545-66)(ه1416-156)

 .يئاور بتاك

 زئاوجلا نم ًاددع لان
 .رئازجلا ىف ةيبدألا

 لبق برغملاب ماقأ دقو

 نم ابره هتافو نم ةنس

 مهنيب «نييمالسإلا تاديدهت
 / .هؤاقشأ

 ص دروملا مالعأ مجعم قل
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 «لثمألا ناملربلا -

 ليان

 .سيراب يف يفوت

 :ناولع تحته

 .فرحنملا رهنلا

 ؛«ازيبموت١ :هل ردص امك

 ."0«ةنعللا» ««ةليبقلا فرش»

 يشيرقلا نسحم اضر
 (ماقخ4 19140 (ه14:4-145)

 1 .يبعشلا بدألا

 ةظفاحمل ةعباتلا ««تابانرخ»

 ةجرد لانو .قارعلاب يلايد
 نم بادالا ىف ريتسجاملا

 هتلاسر نع م84
 ذنم ةيقارعلا تاحشوملا»

 نرقلا ةياهن ىتح اهتأشن
 لانو ءارشع عساتلا

 نيع ةعماج نم هاروتكدلا
 م1914 ةنس ًاضيأ سمش

 ةيرعشلا. نونفلا) هتلاسر نع

 /1/145  ا١ا141١/ ع ةايحلا (؟)

 افق ع لصيفلا ه6

 ص ا (ه6١41١ ةدعقلا وذ)

 نم ةتبثم ةدالولا ةنسو 8

 تردق اامنيب ءريخألا ردصملا

 ةنسب لوألا ردصملا يف

 .م14

 بوجحملا تعفر

 0 رعملا ريغ

 : هلامعأ نم

 نف يف لمألا غولب
 وبأ نيدلا يقت /لجزلا

 ةجح نب يلع نب ركب
 ريدصت ؛(قيقحت) يومحلا

  .يناوهألا زيزعلا دبع

 ,ةفاقشثلا ةرازو :قشمد

 - .ضصاه9 (ءها“ة4

 .(”8 ؟يبرعلا ثارتلا ءايحإ)

 ريغ ةيرعشلا نوئفلا
 945 تادغب  .ةبرعملا

 .جمأ ه4

 ةيقارعلا تاحشوملا -

 نرقلا ةياهن ىتح اهتأشن ذنم
 ها «رشع عساتلا

 نمديدعلارشنو
 يف ثاحبألاو تالاقملا

 .يبعشلا بدألا

 بوجحملا تعفر

 (م١155-1555)(ه1411-16)

 «يداصتقا «ىسايس

 .يبزح

 ١ عل جم بتكلا ملاع فيفز

 ةيفاقثلا قارعلا ةلاسر نم
 ميحرلا دبع هللا دبع ملقب

 .ينادوسلا



 بوجحملا تعفر

 ىلإ هبابش يف مضنا
 .هلاقتعا متو ءدفولا بزح

 نم ناكو «ةروثلا تماق مث
 ٌمضنا يذلا لوألا ليعرلا

 نمم ناكو ءاهفوفص ىلإ

 قاثيم عضو يف اوكرتشا
 ثيح .ينطولا لمعلا

 دبع لامج سيئرلا هراتخا

 يف ًاوضع نوكيل رصانلا

 ربمفون يف ةيريضحتلا ةنجللا
 يف كرتشا امك .مه09
 ماع قائثيملا ةشقانم
 بصنم ىلوت مث .مم

 يكارتشالا داحتالا ماع نيمأ

 «تاداسلا دهع يف يبرعلا

 | سلجم ةسائر ىلوت ىتح

 م ربوتكأ ىتح

 طابض نم .ةعبرأ عم لتق
 .ةطرشلا طابضو هسرح

 يف ةضراعملا تناكو
 مدعي همهتت بعشلا سلجم

 ءادبإ ين اهقح اهئاطعإ
 60 يأرلا

 عا" س (رصم) رارحألا )١(

 اها 1ك لكلا
 /8/؟2) ا/لاا/ ع عمتجملا

 عود 2358 ص (اه6

 ص (ه١1417/1/5) 56

 -ةيموقلا ةعوسوملا 5

 املك

 : هتافلؤم نمو

 داصتقالا تالاكشإ

 .يمالسإلا

 لخدلا عيزوت ةداعإ

 ةسايسلا لالخ نم يموقلا

 .ةيلاملا

 يف ةيكارتشالا ةبرجتلا -
 .رصضم

 داصتقالا ريوطت -

 .يرصملا

 ديدحتو ةيلاملا ةسايسلا -

 نزاوتلاو ةدئافلا رعس٠

 .يداصتقالا

 ةيداصتقا تاسمارد -

 يكارتشالا ماظنلا -
 .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل

 .يسايسلا داصتقالا -

 ةيكارتشالا -

 يطوبلا رمع ناضمر
 0م -888١1)(ه١٠11 5

 ءدهازلا «ينابّرلا ملاعلا

 .عر ولا

 ص ةيرصملا تايصخشلل خش -

 مالعإلا ليلد ءلالا

 6685 ص مالعألاو

 يطوبلا رمع ناضمر

 دالب ءاملع زربأ نم

 .رصعلا اذه يف ماشلا

 يف نييدرك نيوبأل دلو
 ةريزجل ةعباتلا «اكليج» ةيرق
 اهيلع قلطي يتلا ؛ناطوب

 نبا ةريزج مسا ةيبرعلاب
 يف ةلخاد يهو ءرمع

 .ايكرت دودح

 قفنأو ءِباّتكلا يف ملعت
 ةوالت يف هتقو نم ًاريثك
 ظفحو ميركلا نآرقلا

 لفاونو داروألاو راكذألا

 ىلإ ةفاضإلاب «تادابعلا

 .ىرخألا ةيعرشلا مولعلا

 ءملعلا بلط يف لحر
 ةيملاعلا برحلا يف. كراشو
 ةفالخلا نع ًاعافد ىلوألا
 ىلإ جح مث «ةيمالسإلا
 .مارحلا هللا تيب

 «قشمد ةنيدم يف رقتسا

 حدكي هتايح لج ىضمأو

 وهو «قزرلا لجأ نم
 «هيقفلاو ملعملاو ملاعلا
 ةقيقح هحور تبرشأو

 وهو هرارسأو فوصتلا

 عدبلا براحي شاع يذلا
 .اهتقميو

 دمحم روتكدلا دلاو وهو

 «يطوبلا ناضمر ديعس



 يطوبلا رمع ناضمر

 فلأو .ىمالسإلا ركفملا

 اذه» ناونعب هدلاو نع ًاباتك
 ةلماكلا ةصقلا :يدلاو

 ناضمر ًالُم خيشلا ةايحل

 ىلإ هتدالو نم .يطوبلا

 راد :قشمد  .«هتافو

 بها 6 ءهركفلا

 هلم تردص («(ص“ل٠٠

 اهتنس يف تاعبط ثالث

 مجرت هنأ نظأو «ىلوألا
 هلو .ىرخأ تاغل ىلإ

 ءاملع خيرات" يف ةمجرت
 .ه81 7/8 «قشمد

 هيف باتك هل مجرتمللو
 يف تعبط اياصوو حئاصن
 دق اهنأ هنبا ركذو «باتك

 ةعابط ديدج نم عبطت
 .ةثيدح ةزيمتم

 باتك رخآ يف ركذ امك

 نم جذامن «يدلاو اذه»

 .ةينيدلا هاياصوو هتاقيقحت

 ينيمخلا يوسوملا هللا حور
 (ماكخوؤ- 1١9:00 (ها ت11

 ىف ةيمالسإلا ةروثلا دئاق

 ءاملع رابك نم «ناريإ

 ينثالا) ةيمامإلا ةعيشلا

 6 .هللا ةيآ - (ةيرشع

 ةيداليملا تانيتسلا يف

 ءاملعل ىلعألا ميعزلا حبصأ

 1ما/

 دقو .ناريإ ىف ةعيشلا

 ةمهتب 1957 ماع لقتعا

 ْ ةروشلا ىلع ضيرحتلا

 ءرمألا ءىداب يف نجسو

 ىلإ أجل ثيح يفن مث نمو
 191/8 ماع يفو .فجنلا
 ءاسنرف ىلإ نويقارعلا هافن
 ةتايباتك تنكمت كانه نمو

 نم هل ةلجسملا ةطرشألاو

 امدنعو .هاشلا ماظن فاعضإ

 1917/8 ماع ناريإ هاشلا رداغ
 ءارصتنم ينيمخلا داع

 ةيروهمجلا سسأو

 ادشرم وه يقبو «ةيمالسإلا

 ةروثلا ىلع ًايصوو ىلعأ
 ."''مكحلاو

 :©90هيف بتك اممو

 يف ينيمخلا داحلإلا -

 دبع وبأ /نيمرحلا ضرأ
 يداه نب لبقم نمحرلا

 )١( ص ةراضحلا عانص 747 -
  >45دروملا مالعأ مجعم

 ص  2١1/8عنوملسملا

 ٠6 .(ه1508/ه/148)

 ةكرابمو 'هب ةداشإلا يف ىرخأ
 يننكلو ءهجهنم وأ هتكرح
 كلذكو ءاهيلع فقأ مل

 شضعب قيثوتو دييقت ينتاف
 .هتافلؤم

 ينيمخلا يوسوملا هللا حور

 :ةرهاقلا - .ىعداولا

 .ه501١/ :نيمرحلا

 هاشلا نايغط نيب ناريإ -

 نابيذ /ينيمخلا ةيومدو

 ةبسسؤم :ةدج .يرمشلا

 ءةةفاحصلل ةنيدملا

 .صاهو ءها5.

 فرطتلا نيب ىنيمخلا
 دئاقع ىف ةسارد :لادتعالاو
 3 . بيرغلا هللا دبع /ةعيشلا

 بهاد ؟ «ن.د.م.د

 :باتك نم رصتخم) صدك

 .(سوجملا رود ءاجو

 نيدلا نيب ينيمخلا

 .رمعلا رابجلا دبع /ةلودلاو
 :ةيبرع قافآ راد :دادغب

 ٠ «يدنكلا راد ةبتكم عيزوت

 .صاالا/ مه 0:

 ةبرجتلا :ىنيمخ

  .ءاكبلا دمحم /ةتيملا
 رادلا عيزوت ؛ةفاقثلا ةرازو

 .صأو١ ءها4٠54 «ةينطولا

 . .ءامد :ىنيمخلا

 /باهرإو ..بيرختو

 - .يبرعلا صلخم دمحم

 ءها٠٠5 ءن.د :سيراب

 .صا7 5

 هافييزتو ينيمخلا



 ينيمخلا يوسوملا هللا حور

 ها54٠5 .توريب

 ايضفتو ينيمخ 1

 ءايبنألا ىلع ةمئألا

 ةفارخ ليضفت ةفتو ينيمخل لاو

 لام دمحم /..بادرسلا

 .ها5٠5 «توريب .  هللا

 ةبتكم :ةرهاقلا  .؟ط

 .ها9٠15 «ةيميت نبا

 ةثيرو ةينيمخلا
 راكفألاو ةدقاحلا تاكرحلا

 ؛يمظعألا ديلو /ةدسافلا

  .ىوح ديعس ميدقت
 «ةرامع راد :نامع

 .صاالمه ه4

 سمألا نيب ةينيمخلا

 نمحرلا دبع رباص /مويلاو
 ةبتكم :ةرهاقلا  .نيعم

 .ها141 «يلوبدم

 ىف ذوذش :ةينيمخلا -

 يف ذوذشو دئاقعلا
  .ىوح ديعس /فقاوملا

 ءهرامع راد :نامع

 د .ضالا ه1

 .(ةفداه ةيجهنم .تاسارد)

 /ةعيشلا نيدو ىنيمخلا

 ,؟ط  .ئناغفألا دمحأ

 ها
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 يف ينيمخ ةداهش .

 /ةلكَع هللا لوسر باحصأ

 - .ةرقش ميهاربإ دمحم

 ةيعوتلا ةبتكم :ةرهاقلا
 .ت.د «ةيمالسإلا

 ةينيمخلا ةرهاظلا -
 /ةطلسلا ىلع عارصلاو

  .ةيطع ىحبص لامج

 تاسارد زكرم :ةرصبلا

 .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا
 ءاملع ىتفأ اذامل

 /ينيمخلا رفكب نيملسملا

 5 .ىنيدملا هيجو

 راصنأ ةسسؤم :ةرهاقلا

 ها4054 يلع مامإلا

 .صالا/

 ءاملع رّمك اذامل -
 هيجو /ينيمخلا نيملسملا

 :ةرهاقلا  .يندملا

 يها50584 .فلؤملا

 .صاكال

 مامإل ةيمخلا مامإلا ءىدابم -
 | مالسلاو يلودلا عارصلا يف
 .ينسحلا ميلس /يملاعلا

 فشك يف ينيمخلا عم -

 لامك دمحأ /هرارسأ

 عباطم :ةرهاقلا - .ثعش

 .ه4:5١ «.ةيراجتلا مارهألا

 .ص* 0

 ثارتلا |

 ينيمخلا يوسوملا هللا حور

 ةبعكلا ىلع ةرماؤملا -

 :ينيمخلا ىلإ ةطمارقلا نم
 معنملا دبع /قئاثوو خيرات
 ةبتكم :ةرهاقلا  .رمنلا

 ءيمالسإلا
 .صالاله هه 4

 نم ينيمخلا فقوم

 . هللا لام دمحم /ةنسلا لهأ

 ءىملسملا راد :ةرهاقلا -

 .صالا# ماكد؟

 نم ينيمخلا لا فقوم -

 دومحم /عيشتلاو ةعيشلا
 :ةرهاقلا - .حصان دعس

 .اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا

 نازيم يف ينيمخ جهن -
 دمحأ /يمالسإلا ركفلا

 5 ..نورخأآو بولطم

 «رامع راد :نامع

 .صا5١ ه6

 : هتافلؤم

 «ةسدقم» تافلؤم هلو

 «ةيرشع ينثالا ةعيشلا دنع

 دنع ًاديدش ًادقن تيقل اهنكل

 كلت ةصاخيو «ةنسلا ءاملع

 ءمهتمئأب قلعتت يتلا

 . مهنع هللا يضر ةباحصلابو

 ءالؤه نأب حرصي وهو
 ءايبنألا نم ًاماقم عفرأ ةمئألا
 ةالصلا مهيلع لسرلاو



 ينيمخلا يوسوملا هللا حور

 هباتك يف امك «مالسلاو

 .«ةيمالسإلا ةموكحلا»

 يرون ىلع ىنثأ امك
 وهو «ةرم ريغ يسربطلا
 يف مخضلا هباتك فلأ يذلا
 رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 لصف»# :ناونعب يرجهلا
 فيرحت تابثإ يف باطخلا
 .«بابرألا بر باتك

 هباتك يف حرص امك
 ١١؟ ص ة؛رارسألا فشكا»

  قيدصلا ركب ابأ نأ

 عضو دق  هنع هللا يضر

 رشاعم نحن» :ثيدح

 هانتكرت"ام «ثدرون ال ءايبنألا
 يف كلذو «ةقدص وهف

 نع هثيدح ضرعم
 .230هتفالخ

 ه7 ص ةيمالسإلا ةموكحلا )١(

 ةعبطو ءماكالف ةريهاقلا ّط

 كزرب ةبتكم نارهط
 رارسألا فشك «ةيمالسإلا

 10 ص ينيمخلل

 نم ةاقعسم ةقباسلا تامولعملاو

 ناتروص :امهلوأ :نيباتك
 لوسرلا دوهج جئاتنل ناتداضتم

 ةعيشلاو ةنسلا لهأ دنع هلي

 نسحلا يبأل /ةيمامإلا

 راد :ةرهاقلا .يودنلا

 : يناثلاو هاند «ةوحصلا

 -يف ذوذش :ةيئنيمخلا

1644 

 تفقو يتلا هلامعأ نمو

 :اهيلع

 ءاسسنلا ماكحأ -

 - .(نيرخآ عم كارتشالاب)

 .يداهلا راد ٠ تاوريب

 بيرعت /ًاثيدح نوعبرألا
 -.؛ط .يورغلادمحم

 «نواعتلا راد :توريب

 .صضاله"” ها

 يملع يلالدتسا ثحب

 : توريب - . هيقفلا ةيالو يف

 ه6 « حالفلا ةسسؤم

 ىلإ ةمئألا مامإ ههجو

  .ها5١ا/ ماع جح ىف

 ةيفاقثلا ةيراشتسملا : توريبن

 .ه401١/ «ةيناريإلا

 :ناريإ .ةعيبلا -

 «يتاعوبطم ةسسؤم :مق
 كن د

 /فقاوملا ىف ذوذشو دئاقعلا -

 ًاليصفت رظناو .ىوح ديعس
 «مالعألا ةمتن» يف رثكأ

 . ينيمخلا

 ينيمخلا يوسوملا هللا حور

  .ةليسولا ريرحت
 ةيفاقثلا ةيراشتسملا :قشمد

 .جما ءها8551/ «ةيناريؤلا

 تاعوبطم ةسسؤم :ناريإ

 .ملعلا راد

 - .ةلمسبلا ةيآ ريسفت

 .يداهلا راد : ثوريب

 - .ةيمالسإلا ةموكحلا
 - «ن.د.م.د مها:

 .صا 45

 يف ةأرملا رود -

 - .يمالسإلا عمتجملا

 .يداهلا راد :توريب

 .يمالسإلا هقفلا ةداير -

 .يداهلا راد :توريب -

 - .ماكحألا ةلذبز -

 .فراعتلا راد :٠ توريب

 ةالص .«وأ «ةالصلا رس -

 دمحأ هيلع قلع /نيفراعلا
 ةسسؤم :نارهط  .يرهفلا

 .يمالسإلا مالعإلا

 ةروشثلا ةفيحص -

 ةيصولا صن :ةيمالسإلا

 مامولل ةيهلإلا ةيسايسلا
 ةرازو :نارهط - .ينيمخلا
 كل د «ةفاقثلا



 ناخردب حلاص نشور الحلال ينيلقلا نسح ةيحور

 ىلإ هلقن /ةالصلا

  .يرهفلا دمحأ ةيبرعلا
 .ةيمالسإلا رادلا ٠ توريب

 .يداهلا راد :توريب - . هللا

 همجرت /رارسألا فشك -

 ميلس هيلع قلع ؛يرادنبلا

 دمحم هل مدق «يملالهلا

 :نامع . بيطخلا دمحأ

 «ءرزامع راد

 .صال

 :قلطنملا ائه نم

 - .ةيويح لئاسم ةعومجم
 :تيوكلا ؛توريب  .؟ط

 «ىمالسشإلا هيجوتلا راد
 1 ه4

 بها54

 ينيلقلا نسح ةيحور
 (ماوم١ داو ه)(ه1550-*2

 .ةرعاش

 «قوسد ةنيدمب تدلو

 ةرهاقلا ةعماجب تقحتلا

 يف سناسيللا ىلع تلصحو

 اهجرخت دعبو' ٠ ةيبرعلا ةغللا
 لمعلل قارعلا ىلإ ترفاس
 تداعو .ميلعتلا لقح يف

 ١444 ماع ةرهاقلا ىلإ
 سرادملا يف ةسردم لمعتل

 .ةيوناثلا مث «ةيئادتبالا

 ةمظنم ءاشنإ ىلع تلمع
 .رصم يف تايعماجلا داحتا

 بصاتملا رخآ ناكو
 اهتلغش يتلا ةيموكحلا
 ةرادإلا ماع ةريدم بصنم

 زكارملاو غرفتلل ةماعلا

 غرفتلا حنم ررقت يتلا ةيفاقثلا
 ,0صمب نينانفلاو ءابدألل

 اهلامعأو اهنيواود نم
 :ىئ رخألا

  .بلق تالاهتبا

 ىلعألا سلجعملا :ةرهاقلا

 ,ةيمالسإلا نوؤشلل

 مه

  .ةملاح ماغنأ

 ةيرصملا ةسسؤملا :ةرهاقلا
 «رشنلاو فيلأتلل ةماعلا

 مافى

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 ها846 .باتكلل ةماعلا

 :تايركذلا قيحر -

 ةئيهلا :ةرهاقلا .رغش

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 يف يئاسنلا بدألا رداصم )١(

 ص ثيدحلا يبرعلا ملاعلا

 .؟15 44

 .صا44 ه0

  .تايبرع تارعاش

 ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا

 .ها"8 - ءرشنلاو ةعابطلل

 ٠ تارعاش)  .ص#م15

 ١١(. ؛برعلا

 :ةرهاقلا - .بلق ريبع -

 باتكلا راد :ةفاقثلا ةرازو

 .صقأل هامل «يبرعلا

 :ةرهاقلا .تنأ كل

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 هامة, «باتكلل

  .ناميإلا رطع -

 ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا

 «بادآلاو نونفلا:ةياعرل

 مااثؤك

 - .حورلا ةسمه

 .هاا9/4 «ةرهاقلا

 ناخردب .حلاص نشور
 (ماوكك 15:50 (ه1417 15590

 «ةبتاك «ةيدرك ةريمأ

 .ةمج رثم

 نسم ةأرما رخآ يهو

 .ةيدركلا ناخردب ةغلب ملكتت

 ةنيدم يف تدلو

 ترطضاو ء«ايكرتب (يرصيق)



 ناخردب حلاص نشور

 حلاص)اهدلاو ةقفرب
 .(ناخردب

 سرادم يف تسرد

 ءاهيف تمّلعو قشمد

 تاملعملا لئاوأ نم تناكو

 ءاهليج تانب نيب تايروسلا

 يف نمزلا نم ةرتف تمّلعو
 97١ه ماع يفو .ندرألا

 تدالج ريمألا نم تجوزت
 ةعبس ًاعم ايضمأو «ناخردب

 دعب يفوت ثيح ءماع رشع
 .ريمألا كلذ

 «قارعلا ىلإ تهجوت

 يئاسنلا داحتالا نارمع

 ىلإ ديجت تناكو .يدركلا
 :ةيدركلا اهتغل بناج

 ملتو «ةيبرعلاو ةيكرتلا

 .ةيزيلجنإلاو

 اهزورب اهنع فرعي اممو

 ىلإ ةيكرشلاو ةيدركلا
 .فيلأتلا ىلإ ةفاضإ «ةيبرعلا

 ءامسأب ةمئاق هذهو

 :ةفلؤملاو ةمجرتملا بتكلا

 فيلأت «ةملعم تاركذم

5١ 

 2145 «يرون كب داشر

 .جم ؟

 فيلأت : يمالآو يمارغ

 161 « لماك مركم

 بعشلا ةلاسر -
 «ناروك رعاشلل :يدركلا

 ش .5

 : بدألا نم تاحفص -

 .1984 ؛يدركلا

 ىفطصم ىلإ ةلاسر -

 تدالج ريمألل :اشاب لامك

 10 «ناخردب

 158١. «ناخردب

 ىلع درلا -

 فيلأت :ةيتيلوبومسوكلا
 «ييونش نسح دومحم

 | .خيرات الب ( ةمجرت

 ىرخأ لامعأادعام

 رشنلل.ةزهاج تناك «ةقرفتم

 : لثم
 امك ناخردب تدالج

 .هتفرع

 ةيقيقحلا لماوعلا

 .(ةمجرت) هنردا طوقسل

 :,نشور تارسكذم -

 ”.ناخردب

 نينح ضاير

 هفلؤمل :ناخردب .ريمألا
 ."0(ةمجرت) يفطل

 :ةأرما تاركذم -

 «ىروش عباطم «قشمد

 .صا٠4 ءهاالالا

 نينح ضاير
 (مماوك1990-1(ه14198- 161)

 ةلقنتم ءهرمع نم نيرشعلا

 ةجرد ىلإ لصوو «ةعاذإلاو .
 ماع سسأو «ريرحت ريدم

 رتافدلا» ةفيحص م16

 رمتست مل اهنكل «ةينانبللا
 مث ماوعأ ةعبرأ ىوس.
 جمارب هل تناكو .تقلغأ

 ءابنألا ةرئاد سأرتو «ةيعاذإ

 تاونسل نانبل ةعاذإ يف
  .ةليوط

 :اهنم تافلؤمدهل

 ««تايركذلا تيقبو»

 :ناخردب تدالج ريمألا )١(

 نامثع ناملس /هركفو هتايح

 نشور ميدقت ؛(شر ينوك)

 ةعبطم :قشمد  .ناخردب.

 .ه141؟ «يبرعلا بتاكلا

 4١0. - 488 ص



 نيسحلا حلاص ضاير

 نسحالو بح ةقيدح#و

 ««ينانبل تالمأت»»و «ناهيج

 ريخألاو «ةينزاخ تاكنا»و
 قالك أ ةعبرأ ف
 .٠ ءارج ةعبر يف

 نيسحلا حلاص ضاير
 مارا -1564) (ها 40 190/4

 .رعاش 8

 اعرد ةنيدم ىف دلو

 ةكرشلا يف لمع «ةيروسب
 يفو «ءلزغلل ةيله ال

 ةيعماجلا يلامألا ةسسؤم

 يفو «بلح ةنيدم يف

 ةينيطسلفلا تاساردلا بتكم

 7 .(حتف)
 هلامعأ رشنو رعشلا بتك

 .دئارجلا ىف

 . :ةعوبطملا هلامغأ

 - ةيومدلا ةرودلا برح

 . 1 5ا/4 قشمد رعش

 - رعش  ةيموي ريطاسأ

 / ١98٠. قشمد

 حضاو «ءاملاك طيسب -
  رعش  سدسم ةقلطك

 ىدامج) ١9١ ع لصيفلا )١(

 - ١79 ص (ها517 ئىلوألا

 مالعإلا ليبلد «,«

 588 ص مالعألاو

 ك

 .3941 قشمد

 هط ضاير
 ماكل 1511970 (ها4 ْ 145 ١

 .بتاك « ىفحص

 سردو «لمرهلا يف دلو
 يف ةيقرشلا ةيلكلا يف
 ءابآلا ةسردم يف مث «ةلحز

 ةسردملاو نييعوسيلا

 «توريب يف ةيكريرطبلا
 ةيفحصلا هتامامتها تزربو

 ردصأ ثيح ءهرغص ذنم
 امك «ءةيبدأ تالجم ةدع

 ريرحت سيئر ةرتف لمع
 «ةيعوبسألا «عئالطلا» ةلجم

 ةلجم م1445 ماع أشنأ مث

 عم نواعتو ؛ديدجلا بدألا»

 تالجملا نم ديدعلا

 .تاعاذإلاو

 سسأ م1447 ماع يف
 ؛ملاعلا رابخأ» ةديرج
 اهتلطعف ءةيعوبسألا

 رهشأ ةعبرأ دعب ةموكحلا
 .اهرودص نم

 وعدت يتلا هتالاقم عمج

 يف ةيبرعلا ةدحولا ىلإ
 مويلا نيطسلف» هامسأ باتك

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ (؟)

 83١١-21١١ ص

 هط ضاير

 .«ًادغ ال

 ًابيقن م1951 ماع بختنا
 ىف يقبو «ةينانبللا ةفاحصلل

 .هتافو ىتح بصتنملا اذه

 7 يف توريب يف ليتغا
 فرشز

 . ويلوي

 : هلامعأ نم

 ةدحول ةصق ب

 ناسنإ ةبرجت :لاصفنالاو

 1١4868 ثادحأ لالخ يبرع

 راد :توريب .ماؤكا -

 .ةديدجلا قافالا

 .ًادغ ال مويلا نيطسلف -
 راد عبياطم :تثتوريب

 .حافكلا

 بتكملا .توريب .ثط

 .يراجتلا

 رمع يكز - فيرلا نبا

 ص لايتغالا ةرئاد يف مالعأ (5)
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 يربلا دمحأ ايركز ١ ينورابلا ناميلس ةميعز

 ينورابلا ناميلس ةميعز
 ماقالت 1١51١0 (ها1855-114)

 .ةيوبرت «ةبيدأ

 ىدحإ وداج يف تدلو

 .ةيبيللا ةسوفن لبج ىرق
 ةيئادتبالا اهتسارد تقلت

 «لوبناتسا يف ةيكرتلا ةغللاب
 ةغللاب اهتسارد تلمكتسا مث

 ايكرت نم ةدوعلا دعب ةيبرعلا
 عم اهتالقنت ءانثأو ايبيل ىلإ
 .ةيبرعلا راطقألا نيب اهدلاو

 م٠96١ ةنس يف تنيع

 «ةيئادتبالا ةلحرملاب ةسردم

 فئاظولا يف تبلقت مث

 «ةشتفم تلغتشاف ةيوبرتلا
 ةيلك ةريدمل ةبئانف

 بتكم ةسيئرف «تاملعملا

 نم يهو .ةيمألاوحم
 تاسسؤملا تاوضعلا

 يف ةيئاسنلا ةضهنلا ةيعمجل
 م1908 ةنس سلبارط
 ةأرملا رمتؤم يف تكرتشا

6) 

 ةنس ةرهاقلاب ةيويسآورفألا

 رتشاو م١

 ءابدألاو باتكلا رمتؤم

 يف يزاغنبب دقعنملا نييبيللا
 . .م181/“ ةنس رياربف

 يف تالاقم اهل ترشن

 .ةيبيللا

 :اهل ردص دقو

 - .يموقلا صصقلا -

 «ةيملاعلا ةعبطملا :ةرهاقلا

 .ءص ١١9 ها

 راد :توريب  .؟ط

 .ص ١8 .ها#"84؟ «نانبل

 نم ةدلاخ تاحفص -
 يبيللا ميعزلل داهجلا

 س .ينورابلا ناميلس

 لالقتسالا ةعبطم :ةرهاقلا

 ءهها"84 (.ىربكلا

 عيمجت وهو) صدا
 اهدلاو تاركذمل بيكرتو

 هقاروألاو |

 ميمي

 ©0)(هب ةص 0

 ده اس هت اصور ةهخمب أمل

 (ماككا 20 (هاك 11

 .ريزو .«بتاك ء«هيقف
 نيصصختملا نم دحاو

 لاوحألاو يمالسإلا.هقفلا يف
 ةدع تافلؤم هلو «ةيصخشلا

 يتلا تاساردلا تائثم نع

 فحصلا فلتخم يف ترشن

 .ةيبرعلا تالجملاو

 ريزو بصنم ىلوت
 ًاسيئر لمعو .فاقوألا

 يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مسقل
 ةعماجب قوقحلا ةيلك
 يف ًارئاز ًاذاتسأو ؛ةرهاقلا

 «نوبروسلا تاعماج
 «موطرخلا ءرطق :«تيوكلا
 .ءاعنصو «نامرد مأ

 نييبيللا برعلا نيفلؤملا ليلد (1)
 14 10 ص



 رمع يكز 55 ' اليب هللا دبع ايركز

 زهاني رمع نع يفوت
 ,0[ماع نيعبسلا

 : هراثآ نم

 :يمالسإلا هقفلا

 يضاملا يف هراوطأ

 ةكم  لبقتسملاو رضاحلاو

 «ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا

 ١ 5 قصة: سفا *

 يملاعلا رمتؤملا ثوحب)
 ؛ يماليسإلا١ ميامتلا لوألا

.)4 

 يف دالوألا ماكحأ 8

 ةرازو :ةرهاقلا - مالسإلا

 «يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا

 ءها84 ؛ةيموقلا رادلا
 ةبتكملا) .ص86٠"

 ةعيرشلاب فيرعتلا :ةيبرعلا

 .(5 ؛ةيمالسإلا

 اليب هللا دبع ايركز
 م1656 1١5:5 (ها 12

 .ثحاب ( ملاع

 «ةمركملا ةكم يف دلو

 يلاعلا مسقلا يف جرخت

 ةيعرشلا مولعلل يصصختلا

 ةيتلوصلا ةسردنملاب ةينيدلاو

 لاوش) ١78 علصيفلا )١(
 2١1١ ض (ه

 سرد امك ءها787 ماع
 دجسملا ءاملع يديأ ىلع

 يف ًاسردم نيعو ؛مارحلا
 ءاهيف جرخت يتلا هتسردم

 ها184 ماع هل زيجأ امك

 دجسملا يف سيردتلاب
 .مارحلا

 :اهنم ةدع تافلؤم هلو

 يف ناسحلا رهاوجلا»
 ««نايعألاو ءالضفلا مجارت

 بل مظن لوبقملا ردلا»و
 ةيلعلا ةهزنلا»و «لوصألا

 دييقتو «ةيهبلا قالخألا يف

 ةصالخ ىلع دئاوفلا
 رسيملا لوقلا»و .«دعاوقلا

 «رجحلا لابقتسا يف

 يف ةيسدنسلا للحلا»و

 «ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا
 تاقيلعت ًاضيأ هلو

 تافلؤمل تامدقمو

 27 وريغ

 يكز دمحم - يعفاش يكذ
 يمئاش

 نابعش) ١44 ع لصيفلا (*9)

 نم ها ص (ه15م

 سماخلاو عبارلا نرقلا مالعأ

 ةيقب علاط) 44/١ رشع

 .(ريخألا ردصملا يف هتافلؤم

 تاميلط يكز
 (ماقحا - 1886) ها 10" 1090

 .يحرسملا نانفلا

 ًاشنأ م1976 ماع يف
 تلوحت يتلا ةيموقلا ةقرفلا

 امك .يموقلا حرسملا ىلإ

 حرسملا سيسأتب ماق

 حرشسملاو ءيسردملا

 مئاعد ءاسرإب ماقو «يعماجلا

 ةيبرعلا دالبلا نم ديدعلا

 نونفلل ةيدلبلا ةقرفلا» مث

 مهاسو 2« سئدوتب «ةيحرسملا

 يف ةيحرسم ةضهن ةماقإ يف
 دحأ لالخ كلذو تيوكلا

 .كانه اهاضق ًاماع رشع

 :تافلؤملا نم هلو

 نفو ةيليثمتلاو ليثمتلا -

 .يبرعلا ليثمتلا

1 5 22 
 . يبرعلا لثمملا نك -

 رمع يكز
 (ماقحأال- 5000 (هل ال11

 رهتشا ءيبعش رعاش

 .فيرلا نبا بقلب

 رخآلا عيبر) 7١ ع لصيفلا (6)

 .(ها 59



 دومحم بيجن يكز ص56 لصنق يكز

 هايم يف ًاقرغ هعرصم يقل

 هسفنب ىقلأ امنيح ندع ُج لح

 يتلا هتنبا ذقنيل رحبلا ىلإ
 . .ةفينع ةماود اهب تكسمأ

 هتنبا ذقنأ ىتح حفاكو

 .اهسفن ةماودلا يف وه قرغو

 نيلاجزلا رهشأ نم وهو
 وهو ءرصم يف نيرصاعملا

 هل «ةروصنملا ءانبأ نم

 ءةديدع ةيلجز نيواود

 لجزلاب اهبتك تاياورو

 يف هراعشأب مهاسو ًاضيأ
 ةفاقثلا حراسبم ضورع

 ."7ةيريهامجلا

 :ناونعب

 نميلا يف نجسلا
 راد :ندع  .ىطارقميدلا

 .ينادمهلا

 / هنق يكز

 (مادك14- 19150 (ه1 416 10)

 .يرجهم رعاش

 دوربي ةيرق يف نكس

 هميلعت ىقلتو «ةيروسب

 «توريب يف ىئادتب الأ

 ٠/ "5/64 عمارمألا )١( ش

 هال

 ماع نيتنجرألا ىلإ رجاهو
 رعاشلا هقيقش رثأ ىف 4

 يف بتكو «لصنق سايلإ
 ماقو «كانه ةيبرعلا فحصلا

 يف ةيسايسلا ماهملا ضعبب

 ء«سريأ سنويبب هدالب ةرافس

 ماع ةيروس راز دق ناكو
 هتارايز رخآ يهو 0١

 ةيدوعسلا راز امك لهل

 طسولا نم ةوافح ىقلو

 "20 اهيف يبدألا

 : هئيواود نم

 نم تايسامخ :كاوشأ

 راد :ضايرلا  .رجهملا
 ء.ها54١4 «(ىيعافرلا

 ةلسلسلا .صالا#

 .(4 ؛ ةيرعشلا

 رعش :ناحلأو ناولأ

 5 5 .يعجر يديلقت

 « نولسيم راد : سريا سناوب

 .ص"*”06 م

  ؟١" ع ةيبرعلا ةلجملا (0
 قافآ هه416١ لوألا عيبر

 رخآلا عيبر) ١ ع "س ةيبرع
 رون هناويد ةمدقم .(ه606
 مجارتل دشرملا ءرانو

 ءاضعأ 251 ءابدألاو باتكلا

 ص برعلا باتكلا داحتأا

 بدألا يف نيطسلف «4

 .؟7١ ص يرجهملا

 :سلدنألا ءامس تحت

 - .لوصف ةعبرأ يف ةيليثمت
 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 ا .ضاالا ها"

 .(5 ؛ةيحرسملا ةلسلسلا)

 :لصنق يكز ناويد -
 تاموظنم مظعم لمشي وهو
 ايوغل هققد ؛ . ..رعاشلا

  .ةعمج ميهاربإ ًايضورعو
 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 هاك

 - . رعش :عوجو شطع -

 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .صا 86 مها

 .قرطلا تاهاتم ىف

 - .رعش :رانو رون

 تايسادس : سجاوه

 رادلا :سنوت .ةي 0

 هاكدأ «باتكلل ةيبرعلا

 كلقل٠ص.

 دومحم بيجن يكز

 (ماقكا-1516) (ها 14-1"

 .فوسليف «ركفف

 ىرق ىدحإ يف دلو



 دومحم بيجن يكز

 لمعو ءطايمد ةظفاحم

 نم رثكأ ةفسلفلل ًاذاتسأ

 تاعماجلا ىف نرق فصن

 ًاذاتسأ لمعو «ةيرصملا
 «ةيكيرمألا تاعماجلاب

 ةرافسلاب ًايفاقث ًاراشتسمو

 ىلوتو .نطنشاوب ةيرصملا
 ركفلا» ةلجم ريرحت ةسائر
 .©«رصاعملا

 :هيف بتك اممو

 ءها#515/8/9 ةنيدملا )١(
 عيبر) " عااجم ةلفاقلا

 هلو .(ها517 لوألا

 1119// ةيئينثالا يف ةمجرت
 ركفلا ريهاشم عمو 2157

 ةعوسوملاو «07”ص بدألاو

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموفلا
 ملاع ةلجمو 8”2١. ص

 هيلوي) 5“ ع اباتكلا

 دا ١٠لا ص (ما555
 نيب ريهاشملاو 4

 -الال/١ ءايحلاو لجخلا

 ديفم مهرواح ءالؤه ىلا

 يف ةساردو ءالال/؟ يزوف

 ةيمالسإلا ةيحانلا نم هركف
 ممقلاو ةقلامعلا ليج :يف
 مالسإلا ءوض يف خماوشلا
 ةقيقح :و .1808 ص
 دبع /يمالسإلا ركفلا

 - .يدينزلا ديز نب نمحرلا
 ءملسملا راد :ضايرلا
 .؟716 ص ه6

 لحل

 لك دض يوارعشلا خيشلا

 فسوي «ءميكحلا قيفوت نم
 بيجن يكزو .سيردإ
 دلاخ دمحم /دومحم

 راد :ةرهاقلا_.تباث

 .ص ه4 ءه150 .تباث

 نازيم يف بتك ةئالث

 دبع ديمحلا دبع /مالسإلا
 «؟ط  .بستحملا مالسلا

 ةبتكم :نامع  .ةحقنم

 ء.ةةيمالسإلا ةضهنلا

 .صال/4ه ها

 ريكفتلا :يه بتكلاو)

 ةمزأ .ايركز داؤف /يملعلا

 زيزعلا دبع /ةيبرعلا ةدحولا
 ركفلا ديدجت .يناوهألا

 بيجن يكز /ينيدلا
 .(دومحم

 اذإ ام يردأ الو :تلق
 ىلع رييغت أرط دق ناك

 يف فوسليفلا اذه ريكفت
 ناك اذإ امو ء«هتايح رخاوأ :

 هتاباتك ضعب نم أربت دق

 ناك ثيح ءال مأ ةقباسلا

 ةيركفلا هتايح ةيادب يف

 نيذلا كئلوأ نم ًادحاو

 يبرغلا ركفلا ىلإ اوهجتا
 مظنلا هيف نوسمتلي

 هيلع در دقو .لولحلاو
 هتاءاعدا اودّنفو ءنوريثك

 دومحم بيجن يكز

 نماهيف ءاجام ضحدو

 فهز

 ًابتك مجرتو فلأ دقو
 ةفاقثلاو ةفسلفلا ىف ةديدع

 :اهنم «بدألاو

 ةثيدحلا ةفسلفلا ةصق

 ةنجل :ةرهاقلا  .(نيمأ

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 ثكنض :ج' ه6

 ةلسلسلا) .٠ صال ٠

 .(ةيفسلفلا

 لو /ةراضحلاةصق-

 كارتشالاب ةمجرت) تنارويد

 :ةرهاقلا .(نيرخآ عم

 ةرادإلا «ةيبرعلا لودلا ةعماج

 فيلأتلا ةنجل «ةيفاقثلا

 - 97 ءرشتلاو ةمجرتلاو
 .جم 1١6 يف جال0 ه6

 6ع .ةرهاقلا  .ةط

 .جمأ 5 ضو

  .نيئنسلا داصح

 راد :توريب ؛ةرهاقلا

 ها «قورشلا

 ملاعلا :ًاضيأ اذه يف رظني (؟)

 #5010 ع يمالسإلا

 1804 عو (ه 7

 هاا



 دومحم بيجن يكز

  ."ط  .ءارعشلا عم

 «قورشلا راد .توريب

 .صاالال ها

 راد :ةرهاقلا .ءط

 .مهاة4 «قورشلا

  ةيمالسإ ةيؤر

 «قورشلا راد :ةرهاقلا

 هاا

 - .ةيضرألا ايديموكلا

 :ةرهاقلا ؛توريب  .لثط

 ء.ها04٠4 «قورشلا راد

 .صاما/1

 - .ةيلقعلا انتايح ىف -
 راد :ةرهاقلا  .#“ط
 .ه4094١ «قورشلا

  .ثدحتأ ةيرحلا نع
 :تدووريب ؛ةرهاقلا  ."ط

 ءلها08٠15 «قورشلا راد

 .صا٠[

 .اقيزيفاتيملا نم فقوم -
 راد :ثتوريب طا

 ه408١ «قورشلا

 * .؟ط  .لقع ةصق -
 راد :توريب ؛ةرهاقلا
 ه408١ «قورشلا

  .ا"ط ا .سفن ةصق -
 راد :توريب ؛ةرهاقللا

 ه508١ «قورشلا

١ 51/ 

 - .ثارتلا نم ميق 8

 راد :ةرهاقلا ؟؛توريب

 «قورشلا

 .صال 14

 لوقعماللاو لوقعملا -

 - .عط - .يركفلا انئارت يف

 «قورشلا راد :ةرهاقلا

 هاك

 .ه 5

 ءولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ضصالام هاالالل

 ةينانويلا ةفسلفلا ةصق -
 دمحأ عم كارتشالاب)

 ةنجل :ةرهاقلا .(نيمأ

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 - .ضالا# ءه 4
 .(؟ ؛ةيفسلفلا ةلسلسلا)

 كارتشالاب) ريبسكيش -
 ءديدح وبأ ديرف دمحم عم

 :ةرهاقلا  .(يكاخ دمحأ

 ها - «فراعملا راد
 .(١إ/ ؛أرقا)  .صالال“

 /ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات -
 ؛(ةمجرت) لسز دنارترب

 - . نيمأ دمحأ ةعجارم

 دومحم بيجن يكز

 ةيبرتلا ةرازو :ةرهاقلا

 .ميلعتلاو

 /ءارقفلاو ءاينغألا

  .(ةمجرت) زلو.ج.هه

 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 ءرشنلاو ةمجرتلاو

 - .ضالالا6 اه

 .(" ؛يبرغلا بدألا نويع)

 .بااه /بدألا نونئف

  .(ةمجرت) نتلراشت

 :فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 ءهرشنتلاو ةمجرتلاو

 - .صضامق# هسه

 ؛ثيدحلا ركفلا ةلسلس)
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 ةيرظن :قطنملا

 يويد نوج /ثحبلا

 - .(قيلعتو ريدصتو ةمجرت)
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 هال

 .(ةيفسلفلا تاساردلا ةبتكم)

 ص/86 .٠ -

 ةهجاوم يف انتفاقث -
 :توريب  .؟ط .رصعلا

 .ه1948١ «قورشلا راد

 5 .هتفاقثو رصعلا اذه

 راد .توريب 3 .ا١ط

 .ها٠٠5١ «قورشلا

 راد .تثتوريب ل أذ

 .ه407١ «قورشلا



 دومحم بيجن يكز

 ملاعلا يف ركفلا ةايحع

 :توريب  .؟ط .ديدجلا .

 هها7٠5” «قورشلا راد

 - .يبرعلا ركفلا ديدجت -
 راد :توريب - .هط

 - .ةيفسلف ةيواز نم

 :ةرهاقلا ؛توريب .."ط

 هاك" «قورشلا راد

 ا .ص"”1

 ىف بدألا ةصق

 يف بدألا ضرعي :ملاعلا
 كارتشالاب) ةفلتخملا هروصع

 : ةرهاقلا . (نيمأ دمحأ عم

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل
 ا )"#5 ءرشنلاو
 .جيما# ماا و

 /ةيملع ةرظنب ةفسلفلا -
 صيخلت) لسر دنارترب

 ةبتكم : ةرهاقلا .(ميدقتو

  ةنجل :ةيكيرمألا ولجنألا
 «هرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 - .ضصاللاك هام
 ؛رصاعملا ركفلا ةلسلس)
0 

 :نوطالقأ تارواحم -

 ءعافدلا ء«نورفيطوأ

 ةمجرت) فوديف «نوطيرقأ
 :ةرهاقلا  .(ةيزيلجنإلا نع

1548 

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل
 بها" هأ/ «هرشنلاو

 .صا*ثث؟

 .بابلو روشق -
 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا
 .ها7١ا/ا/ «ةيرصملا

 .باوبألا ىلع ةروثلاو -

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا -
 .ةيرصملا

 بدأ ءوأ .طيبعلا ةنج

 ةعبطم :ةرهاقلا  .ةلاقملا

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل
 .رشنلاو

  .برغلا نم قورش -
 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ةيرصملا

 روتكف /ةيرحلا ترئآ
 كارتشالاب ةمجرت)وكنشتفارك
 - .(ناردب دمحم عم

 ةنجل ةعبطم :ةرهاقلا

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 هال“

 دمحم - ي رامغلا يم زمزلا

 يمزمزلا

 ريهز دمحم - ةنارج ريهز

 ةنارج

 بياشلا ريهز

 بياشلا ريهز
 (ماكه220-1)(ه1405-5590)

 .مجرتم «بتاك «بيدأ

 دعب سيردتلا يف لمع

 مث ١904 ماع بادآلا

 يف لمعلاب قحتلا

 «ةعاذإلاو بئارضلا ةحلصم

 ةفاقثلا ةرازو ىلإ اهنمو

 رقتسا مث ءربوتكأ ةلجمو
 ةيجراخلا نوئشلل ًاررحم

 .رابخألاب

 ةعوسومب همسا طبترا
 ةمخضلا ةرصم فصو#

 اهنيودت ىف كراش يتلا

 ءاملعلا نم تارشع

 نيذلا نينانفلاو باتكلاو

 يف تربانوب نويلبان اوقفار
 ءرصم ىلع ةريهشلا هتلمح

 ءءازجأ ةينامث اهنم مجرتف

 رشع دحأ يف عقت يهو

 ةهسعوا .ءاعرج

 :ىرخألا هلامعأ نمو

 ةديصملا «نودراطملا

 ناتعومجم امهو)

 ال ءامسلا ؛(ناتيصصق

  ةياور) ًافاج ءام. رطمت
 ةيرصملا ةذحولا لوح

 شاع يتلا .ءةيروسلا



 يسنوتلا نيسحلا نيدياعلا نيز 114 قلشلا ريهز

 اهتياهنو ءرصم يف اهتيادب
 .(ةيروس يف ةنيزحلا
 تافلؤملا نم ًاددع مجرتو

 ةيحرسم لثم «ةريهشلا

 «روبق الب ىتوم# رتراس

 ليسرامل «رصم .روطت»و
 .©”بمولوك

 قلشلا ريهز
 (ماكك4:- 2200 (؟هاك41450)

 بتاك «خرؤم ءماحم

 تامو «ةيروس يف دلو

 :بتكلا نم هل

 دهع يف ةيروس

 . ةيسن دام خيرات :بادتنالا

 .خيراتلا

 .تاوريب .نويكارتشالاو

 «ةيروهمجلا ةديرج راد

 .صالاك6 هاللك

 - .بادتنالا قاروأ نم -

 «.سئافنلا راد :توريب

 ها 8

 .1؟١5-8١١1ص ةيصخشو

 :ماهتالا صفق يف

 ء«ةيرصانلا ء:ةيعويشلا
 راد :توريب  .ثعبلا

 .ةيروهمجلا ةديرج

 ينيدراملا ريهز

 (ماكح؟ - :"١9 (ها١117"4)

 .بتاك «رخاس يفحص

 نم رثكأ ىدم ىلع فرع
 ءرخاسلا هبولسأب نرق ثلث
 ةفاحصلا بصانم ىف بلقتو

 ًافلؤمو ًابتاك :ةفلتخملا
 .ريرحتلل ًاسيئرو

 ةفاحص يف هتيادب تناك

 يف يروسلا ينطولا بزحلا
 لمع امك «تانيسمخلا

 ةلجم بتكمل ًاريدم

 يف «يبرعلا عوبسألا»
 توريب ىلإ لقتناو «قشمد

 ةلجم يف لمع ثيح
 يف بتك امك ؛ديدجلا»
 ةفلتخملا توريب فحص

 ىدصالو ؛راهنلا» لثم
 1 .(نانبل

 ةملكلا ةيرحل هقشعلو

 نم رثكأ نجسلا لخد

 ليحرلل رطضا ىتح «ةرم
 يقب اهيفو «توريب ىلإ

 ردصأ ءماع نيرشع وحن
 رشع ةسمخ ةبارق اهلالخ

 : اهنم "7 بابك

 جاحلا عم موي فلأ -

 لب .5ط د .نيمأ

 .ل.د.م.د

  ةمأ ريخ مكنأ نونظتأ -

  .؟سانلل تجرخأ

 «ةيبدألا زونكلا راد :توريب

 .ص*قة هاككن؟

 .لاجرو ةيضق :نانبل -

 بتكملا عيزوت :ةيبدألا

 ءهها9١٠5” ((ىمالسإلا

 ١ .صالالا#

 ةايح ةصق :ذاتسألا

 :ندنل  .قلفع ليشيم

 رشنلل سيرلا ضاير
 ء.ها08٠55 ءبتكلاو

 .ضصا*

 يودب رعاش ةياكح
 .(عبطلا تحت) .لبجلا

 .تالاقملا فولأ هل

 نيسحلا نيدباعلا نيز

 يسنوتلا
 (ماقالال- اددرحر (ها؟ةم/ 105

 «يوغل «دشرم «ملاع

 . بيدأ

 لاوش) 184 ع لصيفلا (0

 ١56. ص (ه1



 يتريملا داجس نيدباعلا نيز ملال يسنوتلا نيسحلا نيدباعلا نيز

 سنوت يف ةساردلا أدب

 يف مث «ةريغص ةسردم يف
 ىلع أرقو «ةنوتيزلا دجسم
 هقيقش مهّلجأو هدلب ءاملع
 رضخلا دمحم خيشلا

 :نيسحلا

 ىلإ ةرسألا ترجاهو

 نيعو ١2191؟ ةنس قشمد

 يف ًاذاتسأ هل مجرتملا
 ةيئادتبا ةديدع سرادم

 ىلع لصحو «ةيوناثو
 يف بادآلا ةيلك ةداهش

 «قشمدب ةيروسلا ةعماجلا

 يف سورد هل تناكو
 .قشمد دجاسم

 :اهنم ةديدع تافلؤم هل

 يف (يسردملا مجعملا)

 (يسردملا مجعملا)و ةغللا

 «فرصلاو وحنلا يف

 ظعولا يف سوردو

 هلو «ناءزج :داشرإلاو

 هبتك نمو «ةريغص لئاسر
 يف مجعملا) عبطت مل يتلا
 نوعبرألا)و (نآرقلا تادرفم
 .(7!(ةيناديملا

 داجس نيدباعلا نيز

 يفريملا
 «(ماؤكا_::0)(هلغ١1-0)

 .اهيف نيلماعلاو دنهلا ءاملع

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالغأ )١(
 تال ضايرجهلا رشع
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 ةعماجلاب ينيدلا مسقلا

 ىلإ يلهد يف ةيمالسإلا
 سلجم وضع ناكو .ةدم

 مولعلا رادل ىروشلا

 سلجملا وضعو «دنبويد
 .ءاملعلا ةودنل يذيفنتلا

 تافلؤمو ًابتك زجنأ
 ةلجم ردصأو ,«ةديدع

 ؛ةيدروألا ةغللاب ةيمالسإ
 ناونعب ةغللا يف باتك هلو

 لان «ديدجلا سوماقلا»

 طاسوأ نيب ًاريبك ًاجاور

 يف نيسردملاو بالطلا

 ."0ةيمالسإلا سرادملا

 عك جم يمالسإلا ثعبلا ()

 ص (ه١41١ ةدعقلا وذ) ؟
 ل6



 ريخلب نسح نب ملاس

 ريخلب نسح نب ملاس
 (م15-1585:)(ها11 05 59"11)

 .رعاشلا « هيقفلا . خيشلا

 نعودب ريخلب ليفب دلو

 ىلع سردو ؛«نميلا يف
 دنع سّردو «ءاملعلا رابك

 لآ دنع مث ءراضحملا لآ

 ىلإ لحرو .ءيدومعلا
 ًاسردم نيعو ءزاجحلا

 لوحت مث «حالفلا ةسردمب

 ندال نب ةسردم ىلإ

 ًابيطخ ناكو «ةدذجب

 كلذك يقبو ءمهدجسمب

 .ةنس ١ وحن
 لآ ةعامج دنع بظاوو

 ةيملع سورد ءاقلإب ريخلب
 هقفلاو ةنسلا بتك يف ةيرود

 ةدع تمتخف ءاهريغو

 تابسانم يف دئاصق هل

 بسنت يف فئنصو «ىتش

 يف ةبصقلا» :ريخلب لآ هموق

 (س)

 .©:ةبصعلا ةفرعم

 (1م15:8-1551)(ه1114- 5

 .رعاش

 نب ملاس :لماكلا همسا
 يبايسلا سماش نب دومح
 ةنطلس نم ؛يلئامسلا
 .نامع

 ثحبلا ىلع هتايح رصق

 ًابتك ققحو فلأو «ملعلاو
 :اهنم «ةديدع

 يف ملاعملا حاضميإ -

 :قشمد .مساوقلا خيرات

 «,ةينواعتلا ةعبطملا

 .صآا'وؤ؟" هالوك

 يف. ةلصفملا دوقعلا

  .ةلصؤملا ماكحألا

 )١( رونلا عماول ؟/١18١.

 يبايسلا دومح نب ملاس

 ٠:ثارتلا ةرازو :طقسم

 .ها٠4١؟ «ةفاقثلاو ىموقلا

 1 .جما"

 ىلع راربألا دصاقم

 :طقسم - .راونألا عملاطم

 يموقلا ثارتلا ةرازو

 ء.ها5٠54* «؛ءةفاقثلاو

 .ص "06

 ةيهقفلا راونألا علاطمو)

 ةنس ىفوتملا .يليلخلا

 .(مها

 يف مالسإلا ملاعم

 8 .ماكحألا رو نايدألا

 ثارتلا ةرازو :طقسم

 .ها84٠14١ «ةفاقثلاو ىموقلا

 .سص 5

 دهعملا تاقلط -

 تاقلح ىف يضايرلا
  .يضابيإلا بهذملا

 ثارتلا ةرازو :طقسم



 نامثع دمحأ يعابس نيب يبايسلا ذومح نب ملاس

 ءه٠٠4١ «قفاقثلاو ىموقلا
 ش .ص٠

 - .قورافلا يده -

 ثارتلا ةراز»و :طقسم

 . .ةفاقثلاو يمرقلا

 نايدألا يف مانألا داشرإ -

 - .(فيلأتو مظن) ماكحألاو

 ثارتلا ةراز»و :طقسم

 - 1١404 «.ةفاقثلاو ىموقلا

 .جم4 ه6

 - . خيراتلا ربع نامُع -

 ةرازو :طقسم . "؟ط

 «.ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 .جمك ءه1407-5

 يف ربتعملا لوقلا -
 - .رفاسملا ةالص ماكحأ

 ثارتلا ةرازو :طقسم

 ءها١٠54١ «ةفاقثلاو ىموقلا

 .(15 ؛انثارت) - .ق'

 يف جمهانملا قدصأ

 جراوخلا .نم ةيضابإلا زييمت
 ةديس هتحرشو هتققح)

  .(ف شاك ليعامسإ

 ثارتلا ةرازو :طقسم

 .ه99١ «ةفاقثلاو يموقلا

 .صا6٠

 عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ -

 حرشو قيقحت) ءاثعشلا يبأ

 - .(فشاك ليعامسإ ةديس

 ثارتلا ةرازو :طقسم

 ءها799 «.ةفاقثلاو ىموقلا

 .ص07٠

 لئابق يف نايعألا فاعسإ

 ديعس حبحصت)  نامع لهأ

 ريهز فارشإو يواطنطلا

 بتكملا عبط (شيواشلا

 . يمالسإلا

 لهأ خيرات يف ناونعلا -

 .نامع

 .كولسلا تاتك

 نامثع دمحأ يعابس

 (ماكدد 1900( 44 65

 .يفحص بتاك «بيدأ

 .نادوسلاب «وقلد» ىف دلو

 ةيلكب ةيناثلا ةنسلا ىتح سرد
 عرف - ةرهاقلا ةعماج «بادآلا

 لقتنا .اهكرت مث «موطرخلا
 ةياهن يف ةيدوعسلا ىلإ
 لمعو «ةيرجهلا تانيعبسلا
 ملاعلا ةطبار يفأآل وأ

 ىلإ لقتنا مث «يمالسإلا

 ةفيحصب أديو ةفاحصلا
 ةديرج ىلإ لقتنا مث . ظاكع

 .ةرونملا ةئيدملا مث .ةودنلا

 هلمع بناج ىلإ ناكو

 ررحي ةنيدملا يف يفحصلا
 ةديرجلل يبدألا قحلملا

 هريرحت يف رمتسا يذلا
 .ًاماع رشع ةينامث

 ىلإ ةريصقلا ةصقلا بتك
 .ةيفحصلا هتاباتك بناج
 يدانلا يف ًاوضع ناكو

 . يدانو ةدجب يفاقثلا يبدألا

 عرفو ءيدوعسلا ةصقلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا
 ."0ةدجب نونفلاو ةفاقثلل

 :هلامعأ نم

 :ناردجلاو تمصلا -
 - .ةريصق صصق ةعومجم
 ةيدوعسلا رادلا :ةدج

 .صا84 ءها٠46١ ءرشنلل

 يدانلا :فئاطلا :١ط

 ه8 «ءىبدألا

11 
 ةيعمجلا :ةدج :"ط

 ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .ها407١ «نونفلاو

 :نمزلا رتفد يف رئاود -

 - .ةريصق ضصق ةعومجم
 ةصضقلا يدان :ةلج

 بها “5 «يدوعسلا

 .صا١ 5

 كارتشالاب) ةيفاقث ناولأ -

 هباتك يف هب ففيرعت قف

 ةيصصقلا ةعومجملا

 ع ةنيدملا ةديرجو «ةريخألا

 ها 8/5/4 - ها

 704 ص راكفأو ءارآ

 هك



 يطعم وبأ ميهاربإ دعس 0" نيسح داجس

 ؛ينامي هدبع دمحم عم
 .«(يفاصلا هط يولع

 ه5

 ةيصصقلا ةعومجملا
 ةسسؤم :ةدج  .ةريخألا

 ءرشنلاو ةفاحصلل ظاكع
 ها١141 ةمدقم ءص/١

 نيسح داجس
 (ماقكتخ 520 (هل 411

 ةسردملا سيئر «ىضاقلا

 يف «يروبحتف# ةيلاعلا
 .ىهلد

 .رونجب ةيريدم ءانبأ نم
 - مولعلا راد يف جوخت

 سيردتلا يف لمعو «دليويد

 .ًاماع 45 ىلاوح ىهلدب

 ةنجللا ءاضعأ نم ناكو

 .ءاملعلا ةودن يف ةيذيفنتلا

 ةيملعلا داوملا ضعب لقن

 ىلإ ةيسرافلا نم ةيبدألاو

 : لثم «ةيبرعلا

 .يزاريشلا

 .ظفاحلا ناويد -

 ىواتف قيقحت -
 يف اهعبطو .ةيناخراتاتلا

 ةرئادب تادلجم ةسمخ

 30د

 داعس دمحم - لالج داعس

 لالج

 يطعم وبأ ميهاربإ دعس

 م1555 1500 (ه141- 114

 ءرعاشلا :بيدألا

 .يوبرتلا

 ةءارعشلا» ةدلب ىف دلو

 ءارقش ةسردمب قحتلاو
 هتسارد ىهنأو ؛:ىلوألا

 ءها54١ ماع ةيئادتبالا

 ماع ديخوتلا رادب قحتلاو
 اهتاوئس سردو ه6

 ةسماخلاو ةعبارلاو ىلوألا

 ةساردلا نع عطقناو ءطقف

 لمكيل داع مث «نيتنس

 قحتلاو «ةيوناثلا ةلحرملا

 ماع ةعيرشلاةيلكب
 اهتسارد ىهنأو ههاالا/»

 .ىهلا ابا ماع

 ةرشابم هجرخت دعب نّيعت
 «يملعلا ةزينع دهعمل ًاريدم

 ١ ىماع هيف ىقبو

 [ ص (ها١41ناضمر)١
0 

 يف نيعت مث ءهاالالهو

 ميلعتلل ًاريدم ةيلاتلا ةنسلا

 اهيف لغتشاو ءدجن ةقطنمب
 ه11/8 ماع يفو «نيتنس

 ميلعتلا ةرادإ ىلإ لقن

 «فراعملا ةرازوب طسوتملا

 بصانملا يف بلقتي رمتساو

 نأ ىلإ ايلعلا ةيميلعتلا
 ةرازول ًاليكو حبصأ
 ىلإ لاحي نأ لبق «فراعملا
 .دعاقتلا

 لغتشا ؛«لقم رعاش وهو
 ةيلك يف ًابلاط ناك امدنع هب

 دعب هرجه مث «ةعيرشلا
 ."”ةفيظولا ملاع هلوخد

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 2 يبرملا :يطعم وبأ دعس

 نم ةعومجمل/رعاشلاو
 - .نيثحابلاو باتكلا

 ءجارعملا راد :ضاسرلا

 .صا718 ءهأ14

 .نابعش ١6 يف يفوت

 :ناونعب باتك هل ردص

 راد :ضايرلا .تايمالعإ

 «نورصاعملا دجن ءارعش (؟)

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم
 07١ ط) 8*١ ص ةيدوعسلا

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 .18 - ١5/١ برعلا ةريزج



 ةعمج دعس نسح دمحم دعس 9225

 .ةيلودلا جارعملا

 ةعمج دعس

 (م151/4- 1١5157 (هاؤ55-15)

 .يرادإ ١ ىسايس «بيدأ

 .ةليفطلا ةنيدمب دلو
 هلامعأو هتاسارد هب تعفترا

 ةسائر ةدس ىلإ ةيعادبإلا
 ءمها810 ماع .ءارزولا

 نايعألا سلجم ةيوضعو
 .ةرم نم رثكأ ندرألاب

 ًاليلحت دعت بتك ةعبرأ هل
 يبرعلا عقاولل ًاقيمعو ًايعاو
 ةصاخو «ملؤملا يمالسإلاو

 : يهو .ماقكال ةثئراك دعب

 ءانبأ ءرامدلا وأ هللا

 ةكرعمو ةرماؤملا «يعافألا

 عسمتجم هريصمللا

 .”ةيهاركلا

 شيورد دعس

 (ماخخخ- ١957 (ه 0*8

 .ثحاب «رعاش

 نع ًالوؤسم ناك

 ةيبدألاو ةيفاقثلا تاعورشملا

 لاوش) لحل علصيفلا قفز

 نم 016 ص (ه ٠

 يف بدألاو ركفلا مالعأ

 .115 35١8 ص ندرألا

 دعب ةيرصملا باتكلا ةئيهب

 لبقو «شاعملا ىلإ هتلاحإ
 ةرازول ًاليكو ناك كلذ

 رشنلا نوؤشل ةفاقثلا

 وهو «ةيملعلا زكارملاو

 وضعو ءرعشلا ةنجل وضع
 «ةعاذإلاب صوصنلا ةنجل
 «باتكلا داحتا وضعو

 يمتنيو .ءابدألا ةيعمجو

 رعشلا ةسردم ىلإ

 هناويد ردصأ دقو ؛يدومعلا

 دعب «بئاغلا هجولا» ديحولا
 لصح هبو «نيتسلا غلب نأ
 ةلودلا ةزئاج ىلع

 :ةيبدألا هلامعأ نمو

 ريمأ تايحرسم قيقحت
 نع تردص ىتلا ءارعشلا

 يذلا وهو «باتكلا ةئيه
 ةيحرسم رادصإ يف مهاس

 ةرم لوأل «ةليخبلا» يقوش
 ةئيه عورشم لالخ نم

 دادعإ يف مهاسو «باتكلا

 «يبرعلا بدألا نم عئاورلا»

 هنم لوألا ءزجلا ردص يذلا

 ةيبدألا تاساردلا ةنجل نع

 ."0ةفاقثلل ىلعألا سلجملاب

 .ها7/5١5408/1 رابخألا ()

 نسح دمحم دعس

 ماد -19112(ه14:8-10)

 .علطملا «ةثاحبلا

 رصمب سّردو .فيرشلا

 بتكلاب علوأو ءايبيلو
 .«ةطوطخمملاو ةعوبطملا

 اهليصحتو اهئانتقاب لغتشاو
 ةبتكم هيدل تعمتجا ىتح

 .ةعساو ةردان

 ةلص هل تناكو

 هدمأ امبرو ءيلكرزلاب
 هباتكل تامولعملا ضعبب

 نمل رهظي امك مالعألا

 .هعلاطي

 ةجاح هل تضرع دقو

 ىلإ هترطضا هتايح رخآ يف

 هتجوز تعاب يفوتاملف
 ١ !!"”يقابلا

 : هتافلؤم نم

 ىتح روصعلا مدقأ ذنم

 اهخيراتل ةيفاو ةسارد : مويلا

 يسايسلاو يدقعلا

 راد :ةرهاقلا .يبدألاو

 هللا دبع دمحم تاركذفم نم (0)

 . ديشرلا



 نسح دمحم دعس

 هبوب «ىبرعلا باتكلا

 عماجلا ديعسلا علاطلا

 /ديعصلا ءابجن ءامسأ

 يوفدألا بلعث نب رفعج
 -.(قيقحت) (هال58ت)

 ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا

 ءهها85 فيلأتلل

 .(انثارت) -. صم

 يواكم دعس

 (مادحد 11157 (ه1425-126)

 .يفحص « بيدأ

 - نوتالدلا ةيرق يف دلو

 ءرصمب موكلا نيبش زكرم
 هلامعأ يف رهظت تلظ يتلا

 سرد . يبدألا هرمع لاوط

 .«سفنلا ملع سيراب يف

 هنطو ىلإ داع نأ دعبو
 مسق بادآلا ةيلكب قحتلا

 لمكأو اهبادآو ةيسنرفلا ةغللا

 .اهب هتسارد

 يف ةبغر هل تناكو
 ىفف .ةباتكلاو ةفاحصلا

 ىلإ مضنا تانيعبرألا لئاوأ

 ةديرج ريرحت ةرسأ
 لئاوأ نم ناكو «؟يرصملا»
 تاياورلا اوصخل نيذلا

 يف اهورشنو .ةيملاعلا
 رشني أدب امك ءفحصلا
 كلت يف ةريصقلا هصصق

 انالن

 ماع نم ًاءدب ةذي رجلا

 | اهب لمعي لظو .مم4

 لمعف «ةيرصملا فحصلا

 مث .«ةعاس رخآ» ةلجم يف

 مث ««بعشلا) ةديرج يف

 تناكو «ةيروهمجلا» يف
 لمع يتلا فحصلا رخآ

 يفو .تاقلح يف هتاياور

 ًاسيثر نيع تانينامثلا لئاوأ

 ىلع ليحأو «ةفاقثلل ىلعألا

 .حرسملا ةئيه سيئر

 : ةيصصقلا هلامعأ نم

 .ةايحلا ةلفاق

 .فرزخ نم ءامسن -

 .بيذاجملا ةوهق -

 .باينأو بلاخم

 .كلامزلا نم ةبهار

 .ركعلا ءاملا

 .نيطايشلا عمجم -

 .ةريهش -

 .دغولا نمزلا -

 يواكم دعس

 .ليللا باوبأ

 .يوشملا رمقلا -

 .نيط نم لجر

 بشعلا ىلع صقرلا -
 .رضخألا

 .ةقيدحلا روزي رجفلا -

 .تيملا رهنلا ةفاح ىلع

 .قيرطلاو لجرلا -

 .ًاماين نورئاسلا -

 .جابركلا -

 :تايحرسملا نم هلو

 .يحلاو تيملا -

 .ةيرقلا لخدي ملحلا

 .ةيدهلا -

 :ىرخألا هتافلؤم نمو

 «لانيمرج» ةياور ةمجرت -
 .الوزل

 شوحولا دايص» باتك -
 .©"0«ةمعانلا

 لوألا عيبر) ٠١8 ع لصيفلا )١(

 ةياورلا ايفارجويلبن 22ه

 اتلدلا طسوو برغ ميلقإ يف
 .#397 ص



 (مما1و15112-58(ه1418-156)

 تايصخشل حش ا زربأ دحأ

 .ةيمالسإلا

 «سدقلا ةنيدم يف دلو

 ةيلهألا ةداهش ىلع لصحو

 ةرهاقلاب رهزألا نم ةيلاعلاو

 يف سردو م1977 ماع

 افاي يف ةيمالسإلا مولعلا راد

 .م1915 ماع

 ءًايضاق لمعو «سررد

 بصانمو «سدقلل ًايتفم مث

 .ةيعرش ىرخأ

 سلجملاب وضع وهو
 ملاعلا'ةطبارل يسيسأتلا

 سلجملاو «يمالسإلا

 دجاسملل يملاعلا ىلعألا

 تاعامتجا يف كراشو

 يف مهاس امك «نيسلجملا

 ةطشنألا نيم ديدعلا
 اهتنبت ىتلا ةيمالسإلا

 000 9 9ةطبارلا

 ص ةطبارلا داهج ءارو لاجر )١(
 انيك عيمالسإلا ملاعلا ,«4

 عو ء(ه141/8/55-10

 شن 5 قا تستر

 " س-دنهلا يعادلا ء(ه141
 عله 319-15 عاكس

 انيلحأ

 ةئيهلا قئاثو :باتك هل

 سدقلا :ايلعلا ةيمالسإلا
 25 طا .هازة16  ١"4ا/

 /لمركلا راد :نامع

 ١ جم ها5:٠85 تبماضص

 .(© ؛دماص باتك)

 دمحم 2 نيساي يدعس

 دوعس لآ لولذه نب دوعس
 (ماقر# 1150 ها 4115

 خيراتلاب مكهم «ريمأ

 .باسنألاو

 «ضايرلا ةنيدمب دلو
 يف هيرصاعمك همولع ىقلتو
 همامتهاب فرغ .هنمز

 «هنيودتو هدصرو خيراتلاب

 .هب دتعي ًاعجرم حبصأ ىتح

 «ةريبك بصانم يف بلقت

 ةرامإ مث «كوبت ةرامإ اهنم
 ةقطنم ةرامإ مث ءعبني
 م
 .٠ ميصقلا

 لاخراوا لا ةهرلق) ع
 ععمتجمل ا! ء(ها'ك11*

 ليلد 2457 ص 4

 ,018 ص مالعألاو مالعإلا

 ةريزجلا يخرؤم مجعم (؟)
 54/1١ - ٠ ةيبرعلا

 يدابآ ربكألا دمحأ ديعس

 :ضايرلا .يدوبعلا

 ده «فلؤملا

 .صض"”5

 عباطم :ضايرلا ل .3غط

 ءةنيدملا

 .ص

 هاك"

 يدابآ ربكألا دمحأ ديعس

 1 (ماكوق 000 (ها1 86 5)

 مالسإلا ءاملع رابك نم

 .دنهلاب
 مولعلا راد يجر ختم نم

 ةغللا سرد مث ءدنبويدب
 ًاقمعت بستكاو .ةيزيلجنإلا

 هاش رونأ هسخحيش نم

 لقنت .«فيلأتلاو سيردتلاب

 ةئيه ةسائر ىلإ يلمهد

 ةيلاعلا ةسردملا يف سيردتلا

 مسق ةسائر ىلإ ءاتكلك يف

 يف ةيمالسإلا مولعلا سيردت

 «ةيمالسإلا هرك يلع ةعماج

 ىلعاهنم ليحأاملو
 ةيمداكأل ًاسيئر نيع شاعملا
 يتلا دنبويد يف دنهلا .خيش

 ْ هوه هدوهجب تعشنأ



 يرئازجلا ديعس ا يدابآ ربكألا دمحأ ديعس

 يف اهرودص ذنم |[ ةميقلا بتكلا نم ًاددع فلأ

 تاعوضوم يف ةديفملا

 يسسؤم نم ناكو ةمهم
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 نمو ؛نفلا ىلإ ةروثلا نم"
 ردصو .«ةروثلا ىلإ نفلا

 يف تالوج» ريخألا هباتك
 ما 94/1/ ماع «امنيسلا ملاوع

 اياضق هيف جلاعي باتك هلو

 لمحي يذلا باتكلا مجرت

 .2370نيتشنزيا يغ ريس ناونع

 ةمالس هللا دبع ةمالس

 (ماةخخ- ..:)(هاك دم .تدز

 يف نيمأتلا داور نم

 .يبرعلا ملاعلا

 65 ع ينبرعلا عوبسألا )غ5(

 ةيروهمجلا م1988

 /اا/كه ب 15545 ع

 جم بتكلا ملاع هادم

 (ها1404 بجر) ١ ع٠

 فسوي رون دمحم ملقب

 ا١١؟ ع (نيرحبلا) فقاوملا

 ملقب ه409/9/4١-

 .دومحم هلئأ دبع



 ديبع يلع ةمالس

 اهنم بصانم ةدع ىلوت
 نيمأتلا مسق سيئرو ذاتسأ

 سشيئرو ..ةرهاقلا ةعماجب

 ةراجت ةيلكب ةضايرلا مسق
 ةعماجب ذاتسأو «ةرهاقلا

 .اكيرمأب ساسكت

 ىف تافلؤم ةدعدهل

 ربتعيو «نيمأتلاو ةضايرلا

 نيمأتلا داور نم ًادحاو

 قرشلاو يبرعلا ملاعلاب
 ."”طسوألا

 باتك ىلع هل تفقو

 ميظنتو ةرادإ :ناونعب

 :تيوكلا  .نيمأتلا تآشنم

 بها 17 ءمملقلا راد

 .ص٠[* ا/

 (ماك15-44؟1) (ه1504-1940)

 .رعاش « بيدأ

 ءاديوسلا ةنيدم يف دلو

 ماع نانبل يف ةيوناثلا
 يف جّورختو م15

 لمع .م١156 ماع ةعماجلا

 «سيردتلاو ميلعتلا لقح يف

 يف .ةيرادإ فئاظو ىلوتو

 )١( مارهألا والأخبار.؟/١١/

  4اها

 فنحن

 .ةيروس يف ةيبرتلا ةرازو

 ةيحرسملاو رعشلا بتك

 «تالحرلا بدأو ةياورلاو

 يف .يلوألا هرعش رشنو

 «ةيقشمدلا (حابصلا) ةلجم

 ءاديوسلا يف ليجلا ةديرجو

 ' :"9تانيعبرألا لئاوأ

 :ةعوبطملا هلامعأ

 ةيحرسم :كومريلا -
 .ةيرعش

 :بيطو بيهل -
 .ةيرعش ةعومجم

 رئاثلا :رباص وبأ

 :قشمد  .نيترم يسنملا

 ءها"١9 «ةفاقثلا ةرازو

 .صا/64

 ةيبعش ريباعتو لاثمأ -

  .ةيروس  ءاديوسلا نم

 «ةفاقغلا ةرازو :قشمد

 .صا'"” 5 ها 6

 رونأ - يناتسغادلا ناطلس

 (م1545- ١ (ها 45 1*ه0)

 .ةثاحب  ءخّرؤم

 برغلا .باتكلا داحتا ءاضعأ (؟)

 ص 8١ - 414.

 يجان ناطلس

 نم ةعومجم ىلع لصح
 ملست امك .. .تاداهشلا

 ةيفيظولا زكارملا نم ًاددع

 ًاسردم لمع دقف .ةيرادإلاو

 لمتعو .ندع سرادم يف

 ةرازو يف فراعم طباض

 ًاسيئر لمع امك «فراعملا

 . .ندع يف ةيندملا ةمدخلل

 خيراتلا يف ًارضاحم لمعو
 ةينميلا ةفاقثلاو ينميلا

 يف ًاراشتسمو .ةينطولاو

 . .ءاعنصي ةيجراخلا ةرازو

 ةيفاقث تاطاشن هل تناكو
 وضع ناك دقف . .ةيعامتجاو

 ةيعامتجالا ةيفاقثلا ةئجللا

 بعشلا سلجمب ةمئادلا

 وضعو ..ندع يف ىلعألا

 داحتال يذيفنتلا سلجملا

 «نيينميلا ءابدألاو باتكلا

 اذه يسسؤم نم وهو
 ةيادب ىف داحتالا

 وضع ناكو . .تانيعبسلا

 بتك فيلأتل ةدحولا ةنجل

 سرادمل ينميلا خيراتلا
 سلجم وضعو . .نميلا
 ىنِميلا زكرملل ةرادإلا
 راثآلاو ةيفاقثلا ثاحبألل

 ًاضيأ لمعو :فحاتملاو

 ريزحت تائيه يف ارضع
 «تاسارد» لثم تالجم ةدع

 ةلجممو «ةمكحلا» ةلجمو



 يودنلا ناملس "931 يناوفصلا حلاص ناملس

 ءاهنم ًاددع "١ رودص | «ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا | ةلجمو «يبرعلا خرؤملا»

 ًاوضع ناك امك .«ليلكإلا»

 قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا يف
 ليمزو ءرصم يف ناسنإلا
 تاساردل ةيكلملا ةيعمجلا
 .ايناطيربب طسوألا قرشلا
 يف هتكراشم بناج ىلإ اذه
 تارمتؤملا نم ددع

 ةريزجللا زكارم تاودنو
 .يبرعلا جيلخلاو ةيبرعلا

 ةعوبطملا هلامعأ نم

 :ةيلاتلا بتكلا

 ةراتخم ايفارجويلبب -

 رشن) نميلا نع ةيريسفتو
 نيتغللاب تيوكلا ةعماج

 ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا
 . .(ماو/

 يركسعلا خيراملا -

 1١878 ةرتفلل نميلل

  .ةيسايس ةسارد : 561

 بما 5 «ن.د.م.د

5 .0 

 ةيركسع ةيسايس ةسارد -

 .(ماوا/5)

 ةاتف» ةديرج رود

 .ةنس ثادحأ يف «ةريزجلا

 .ءاعلصب م4

 تاسارد ةلجم :تيوكلا

 .صالا هه ٠

 باتكلا هب مهاس ام

 بونج ةسارد يف نويبرغلا
 .20ةريزجملا

 يناوفصلا حلاص ناملس

 (ماددح _ادكك)(ما14204-10)

 «ءىفحص «لضانم

 .بتاك

 يتلا ءىوفص ةنيدمب دلو
 يقرشلا لحاسلا ىلع عقت
 اهيلإو «ةيدوعسلا نم

 لآ ىلإ هبسن عجريو .بسنُي
 لآ لبق لئاح ماكح يلع

 ةليبق نم «يديبع «ديشر

 .رمش
 امم ءًاسمحتم ًاباش ناك

 يلكلا طارخنالا ىلإ هب عفد

 ةينطولا تاكرحلا يف
 كراشف «زيلجنإلل ةثوانملا

 برح وأ نيرشعلا ةروث يف
 يفُثو .ىمست امك ةئيمرلا

 قارعلا ىلإ داع مث ءدنهلا

 (ةظقيلا) هتديرج ردصأو
 دعب تلطعو م15 ةنس

 ةدعقلا وذ - لصيفلا قفز

 . . تافاضإ عم ياعفو

 اهسفن ةنسلا يف سسأو

 عم يقارعلا ءاخإلا يدان

 ةنيدم بابش نم ةبخن

 يف بتكي ناكو .«ةيمظاكلا
 ناسل ةيرصملا غالبلا ةديرج
 يرصملا دفولا بزح لاح

 دقو «هتديرج تلطعت نيح

 فئاظولا نم ديدعلا لغش
 .ةيموكحلا

 ةفاقثلل ًاريزو حبصأ

 - ١955 نيب اميف داشرإلاو
 دبع ةرازو يف م4
 .زازبلا نمحرلا

 : هتافلؤم نم

 ىه وهذه «نيعو نذأ

 «ةيموق فقاوم «ةيبوعشلا
 برح «يتيموكحم
 ءاقرزلا ةياور ءسوسبلا

 .©"0(م1818 ةنس' تعبط)

 ُي ودنلا ناملس

 )660-14٠١ه( ١ 0:00ككام(

 .يفحص ررحم «ةيعاذ

 مجارت يف ديفملا تسرهفلا (1)

 .59- 55/١ جيلخلا مالعأ

 تدرو نييدوعسلا نيفلؤملاو

 .!(ما:9ذ8١) هتدالو



 رديح ميلس

 ةلجبم ريرحت سيئر
 ةرداصلا «ةيدنهلا «ةوعدلا»
 )١5( ةدمل ةيبرعلا ةغللاب
 ةعامجلا» نع ًاماغ

 .يهلدب «ةيمالسإلا

 نم ريثك يف كراش
 نأ دعب ةيمالسإلا تاطاشنلا
 ناكو . .مالسإلا لخد

 ىروشلا سلجمب ًاوضع

 ةيمالسإلا ةعامجلاب صاخلا
 ًاوضع ناك امك . .دنهلا ىف
 ةعماجل ةيذيفنتلا ةنجللا ىف
 بناج ىلإ ..«حالفلا»
 نم ددع يف هتيوضع

 تايعمجلاو سرادملا.

 .ةيمالسإلا

 عفاد ةيمالسإ تاباتك هلو

 نيملسملا قوقح نع اهيف
 عم فشقوو ..دنهلا يف

 . . 22 يهاياضق

 نسحلا يبأل ًاباتك مجرت

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ يودنلا
 .برغلاو مالسإلا :ناونعب

 «ءاملعلا ةودن :ؤنهكل 3

 ثحب) - .ضصالا هه

 نابعش) 188 ع لصيفلا )١(
 ثعبلا 2177 ص (ه٠د

 ص 4 عا4 جم يمالسإلا
 : لقد

 افلح

 زكرم حاتتفا ةبسانمب يقلأ
 دروفسكأ ةعماجب ىمالسإ

 .(ها5 57 ةنس ىف

 :توريب :ىرخأ ةعبط
 .ها٠54©ه «.ةلاسرلا ةسسؤم

 .صال؟

 ىرخأ ًابتك تدجو دقو
 نكل يودنلا ناملس مساب

 ملف .نوفلتخم مهءابآ

 ..نمابتلالا ةيشنع اهدروأ

 دمحأ عيفش -ةملس وبأ

 ماقد (هل 4م مل)

 .نائبل نم «بتاك « بيدأ

 ؛تافلؤملا نم ةلمج هل

 : اهنم

 .لافطألاو قيقرلا ةراجت -

 .رعشلا لوح

 ."0قافآو قاوشأ -

 يميعنلا ميلس
 (ماكك 000 (ه1 404 550)

 .يوغل ثحاب

 يف ةليدبلا ةمجرتلا رظنا (')

 .كردتسملا

 شخلا ناميلس

 ءاضعأ نم :.قارعلا نم

 .قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 : هتاقيقحت ” نم

 رهزلاو ربنعلا ةمامش

 ىفطصم نب دمحم (/ربنعملا
 :دادغب - .(قيقحت) يمالغلا

 «يقارعلا يملعلا عمجملا
 0 رلا

 يف رضنلا ضورلا
 ماصع /رصعلا ءابدأ ةمجرت

 يلع نب نامثع نيدلا

 :دادغب - .(قيقحت) يرمعلا

 «يقارعلا يملعلا عمجملا
 ه0

 صوصنو راربألا .عيبر -
 رمع نب دومحم /رايخألا
 - .(قيقحت) يرشخمزلا
 .دادغب

 شخلا ناميلس
 (ماوك١-5١1؟5)(ه15411-1158)

 .ركفم «رعاش « بيدأ

 «قشمد ةعماج يف جّرخت

 يف ًارضاحم ًاذاتسأ لمعو
 لزتعاو «ةيبرعلا ةغللا بادآ

 ةنس يعماجلا لمعلا
 1 هالك

 «ةسايسلا ىف ًاركبم لمع

 ةدع ننجسلل :ضّرعتو



 نادمحلا نمحرلا دبع نب ناميلس

 بصاتم ةدذع لغش .تارم

 ًاريزو نّيُع ثيج «ةيرازو
 مث «مالعولل مث .ةفاقثلل

 ىف برعلا باتكلا داحتا

 .ةيروس

 مجرتم باتك هل ردص

 :هناونع ةيسنرفلا نع

 امك «؛ةيبيلصلا بورحلا»

 أ دئاصقلا نم ةعومجم كرت

 .ةيخيراتلا تاساردلاو

 :هباتك هتافو دعب ردصو

 يف يمالسإلا يبرعلا حتفلا
 بيرلا نب كلام ةريس
 ضاير :ندنل -.ينزاملا

 ءرشنلاو بتكلل سيرلا
 27ص ]1

 نادمحلا

 (ماقالال د 1901) (هل كلل 1977)

 .ظعاو « ضاق «ملاع

 ءةيدوعسلاب ريدس ةمصاع

 | ةعمجملا ءاملع ىلع أرقو
 سلجو .زاجحلاو ضايرلاو

 «مارحلا دجسملا يف ةبلطلل

 نم هنع ةقباسلا تامولعملاو قفز
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 «نوريثك ةبلط هيلع سردو
 رابدأ دشري ناك امك

 نيءاشعلا نيبو تاولصلا

 .مساوملا يف ًاصوصخ

 يف ةكم ءاضق ىلوت

 مث «ةلجعتسملا ةمكحملا

 «ةنيدملا ءاضق ىلإ لقن

 .ةعمجملا مث «فئاطلاف

 سلاجم هسلاجم تناكو

 نع هناسل رتفي ال ..ملع

 فوخلا ريثك ..هللا ركذ

 . .ةعمدلا ريزغ . .ةبقارملاو

 لاوحأ دقفتي ءهلامب ًايخس

 .لمارألاو ماتيألا

 ةبتكم هيدل تناكو

 تاطوطخم نيب ام «ةمخض

 ."”تاعوبطمو ةيرثأ ةسيفن

 : هتافلؤم نم

 ةيفاكلا ةلدألاو .نيهاربلا -

 حيسملا عفرب ةعانقلا يف

 طارشأ نم هلوزن نأو

 ةعبطم :ةرهاقلا  .ةعاسلا
 .ها8 - «مامإلا

 ىلع ديضنلا ردلا -

 |  .عط .ديحوتلا باوبأ

 رثآم نع نيرظانلا ةضور (0

 نينسلا ثداوحو دجن ءاملع

 لهد ١/1١1

 داوع ناميلس

 .ةباحصلا ةبتكم :ةدج

 .صا” 7 سهاؤاا#

 ىف ةنئيمثشلا ةردلا 5

 مامإلا بهذم ىلع ضئارفلا

 رونلا ةسسؤم :ضايرلا
 .صالك هاا947 .ةعابطلل

 صوصنلا ةلالد -

 لاتقلا ضرف ىلع عامجإلاو
 «نامع .عافدلاو رفكلل

 ةعابطلا راد :ندرألا

 .ت.د «رشنلاو

 .ةيتوريبلا ةلاسرلا -

 وهو) جحلا يف كسثم

 .(هتافلؤم نسحأ نم

 ىوتف نم ينابملا ضقن -
 مارملا قيقحتو «يناميلا

 3 .ماقملاب قلعتاميف

 «ىندملا ةعيطم :ةرهاقلا

 ماقم :ىلع در) هام“

 هيلعو انيبن ىلع  ميهاربإ
 زوجي له - مالسلاو ةالصلا

 دنع هعضوم نع هريخأت
 نب نمحرلا دبعل /ةجاحلا

 .(يناميلا ىيحي

 داوع ناميلس
 (ماك157590-41(ه14:4- ١541

 .رعاش «بتاك



 ربجلا دمحم نب ناميلس

 ةيلكلا ىلإ بستن كناو «ةيروسب

 ةنيدم ىف ةيسكذوشرألا

 ةعماجلاب قحتلا مث « صمح

 مسق - توريب يف ةيعوسيلا

 ةنس ةدمل ةيسايسلا مولعلا

 .ةدحاو

 «ةعارزلا ةرازو يف لمع

 بتكلا ةباقر ة ئاد يف مث

 .مالعإلا ةرازوب

 «ةيرثنلا ةديصقلا بتك

 ًاريخأو ءةيسايسلا رطاوخلاو

 ةغللا نعنةمجرتلاب متها

 .ةيسنرفلا

 :ةعوبطملا هلامعأ

 - يرعش رثن - رانرمس

 .5١هال قشمد

 - يرعش رشن - ءاتش -

 /١581. قشمد

 دئاصق - ةيمهوب يناغأ -

 .19559 قشمد - ةيرثن

 دئاصق - ةيدبألا لوقح -

 ١91/8. قشمد - ةيرثن

 د ايلنم ور نم ءارعش

 .158؟ قشمد  ةمجرت

 ستوللا ةرهز. ىلإ ٍناغأ

 قشمد -يرعش رثن

 . ١18

  ءايضل خلا دئاصق

 فني

 قشمد «ةمجرت ينامور

 .ماؤ١41

 ربجلا دمحم نب .ناميلس
 (ماككد 0:0 (هل41 8-50

 .يميداكأ «يوبرت

 ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمع
 .دوعس كلملا

 .يرورم ثداح يف يفوت

 :ةيملعلا هراثآ نم

 سيردت فادهأ -

 ىف ةيعامتجالا تاساردلا
 ةيئادتبالا سرادملا
 ةيفصو ةسارد :ةطسوتملاو

 دبع عم كارتشالاب) ةيليلحتو
 - .(ناوعشلا دمحم نمحرلا

 كلملا ةعماج :ضايرلا
 زكرم «ةيبرتلا ةيلك ءدوعس
 .ةيوبرتلا ثوحبلا
 0 .ضصاف ه٠

 هجاوت يتلا تالكشملا

 ةيعامتجالا داوملا بالط

  .ةيناديملا ةيبرتلا ىف
 كلملا ةعماج :ضايرلا

 برغلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 .401/ - 8655 ص

 يجقشاخ .دمحم ةريمس

 زكرم «ةيبرتلا ةيلك ءدوعس
 «ةيوبرتلا ثوحبلا

 .صالا/ ها

 ملعملا دادعإ جمانرب -
 - .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب

 كلملا ةعماج :ضايرلا
 .ها١51"” ءدوعس

 ةمزر مادختسا رثأ

 خيراتلا سيردت يف ةيميلعت
 ثلاثلا فصلا بالطل

 ضايرلا ةنيدمب طسوتملا
 يساردلا مهليصحت ىلع
 ميلعتلا وحن ههاجتاو

 ةعماج :ضايرلا .يتاذلا

 زكرم ءدوعس كلملا

 ءةيوبرتلا ثوحبلا
 .صا/5 ها 5

 ىف ءاصقتسالا -

 :ةيعامتجالا تاساردلا
 /سيردتلل ةيجيتارتسا
 - .(ةمجرت) رياب .ك.يراب

 «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا
 ها6

 - ةيبرعلا ةريزجلا تنب ةريمس
 يجقشاخ ةريمس

 اكدت 15400 (ها 1 5-1969)

 .ةيفحص «ةبتاك «ةبيدأ

 ةمركملا ةكم يف تدلو



 حلاص ةينس 514

 تاروشنم : توريب «ىرخأ .(يروس لصأ نم يهو)

 ةيوناثلا اهتسارد تقلت

 تانبلل ةيزيلجنإلا ةسردملاب
 تلصح مث «ةيردنكسإلاب

 سويرولاكبلا ةداهش ىلع
 ةعماجلا نم داصتقالا يف

 «ةسيعت ةايح تشاعو

 اهتوعدب تفرع يتلا يهو
 ةداعسلا)و «ررحتلا» ىلإ

 . .«ةيرصعلا ةيجوزلا

 ىه ةيوسن ةلجم تأشنأ

 اهبتك ترشن .«ةيقرشلا»
 ةريمس# :راعتسملا اهمساب

 .«ةيبرعلا ةريزجلا تنب

 :اهتافلؤم نم

 «توريب :كينيع قيرب -
 ةعابطلل يراجتلا بتكملا

 ءلط .#1945 ءرشنلاو
 .(ةياور) 17

 :مايألا يضمتو

 ريهز تاروشنم «توريب
 ءلط 2.1454 .يكيلعب

 .(صصق)

 :ةعماد تايركذ

 نارول راد ,ةيردنكسإلا

 21957 ءرشنلاو ةعابطلل

 بتكملا :توريب ء؛ط
 ةعبط .1951 «يراجتلا

 ١51/4 ءيكبلعب ريهز

 .(ةياور)

 :عومدلا نم تارطق

 بتكملا «توريب .اط

 .(ةياور) 1917” «يراجتلا

 «توريب :دورولا متأم -

 «يكبلعب ريهز تاروشنم
 راد :توريب ءاللط ءلوالا“

 اوالإل ءةديدجلا قافآلا

 .(ةياور)

 :عومدلا يداو -ِ

 ريهز تاروشنم «توريب

 .(ةياور) 4 « يكبلعب

 اثط :ىلامآ تعدو

 ريهز تاروشنم «توريب
 .(ةياورا93 « ىكبلعب

 :بابضلا ءارو -

 ريهز تاروشنم «توريب

 .(ةياور) 197١ «يكبلعب

 :ةيدوعسلا ةاتفلا ةظقي -
 بتكملا «كتوريب لقط

 غيزوتلاو ةعابطلل يراجتلا

 ,"30181/8 ءرشنلاو

 يف يئاسنلا بدألا رداصم )١(

 ض ثيدحلا يبزعلا ملاعلا
 -عقرشلا نم ءاسن .85 خ68

 حلاص ةيئس

 (ماك4د 1900 (ها115-165)

 .ةرعاش

 «بادآلا»و ةرعش» لشثم

 ىرخأو .(فقاوم»و

 .ةيبدأ

 :اهتافلؤم

 «توريب :مادعإلا ربح -

 .19ا/٠ «لايجألا راد

 .(رعش) درولا ْرَكُذ -

 :قيضلا نامزلا
 «ةيرصعلا ةبتكملا «توريب
 .(رعش) 4

 «توريب :رابغلا

 راد «توريب :دئاصق -

 ."0(رعش) ١198٠ «ةدوعلا

 ء167# "١ ص طسوألا -

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم

 ليلد ء١/2588 نييدوعسلا

 .4768 ص مالعألاو مالعإلا

 ملاعلا يف يئاسنلا بدألا رداصم (؟)
 21517 ص ثيدحلا يبرعلا



 ةعارق ةينس

 ةعارق ةينس

 (ماقكع:20)(هاك )0 1١

 .ةيمالسإ ةبتاك «ةيئاور

 ةيخيرات صصقاهل

 برعلا خيرات نم ةدمتسم

 ةنعارفلاو مالسإلاو
 . . .نانويلاو
 يلودلا ةفاحصلا بتكم

 اهتافلؤم مظعم رشن يذلا
 : لثم

 .ةرهاقلا .يتيترفن -

 «ساموستاتسوك ةعبطم
 ملاك

 ةريدم تناكو

 :ةداعسلا نع ثحبلا -

 .م1555

 .ةيمطافلا كلملا تس
 ةعبطم «ةرهاقلا -

 .مهالكك « ساموستاتسوك

 .م1551/ «دمحم ءاسن -

 5-5 .ءامسلا يجو نم -

 ها «يلودلا

 35 .لودو دجاسم

 ص تايروسلا تابتاكلا

 ردصملا ىف اهتافوو 6

 ءاضغأ 5 ريخألا

 ص برعلا باتكلا داحتا

6 

 كلا

 ها ةرهاقلا

  .ربكألا ردنكسإلا

 ةفاحصلا بتكم «ةرهاقلا

 ها ءيلودلا

 تنب دنه كولملا مأ ش

 بتكم «ةرهاقلا  .ةبتع

 ه1719/8 «يلودلا ةفاحصلا
 .(ةياور)

 ةعبار دهزلا سورع

 م16 .ةيودعلا

 «ىربكلا تالاسرلا -

 م1555

 ءامسأ :نيقاطنلا تاذ

 «ةرهاقلا .ركب ىبأ تنب

 ؛يلودلا ةفاحصلا بتكم
 .هااما/

 ءرهزألا خيرات -

 م14

 :اتادلاخ تاملسم

 .ما 41/1

 ةيرصملا ةسايسلا رمن -

 م16

 ةيحرسم) ربكألا حتفلا -

 نيسح هط نازوس

 .20(ةيمالسإ

 نيسح هط نازوؤس
 (ماووك _1وكم) هذ ف 1819)

 نيسح هط ةجوز
 .ةيسنرفلا

 ةعماج يف «هتليمز» تناك

 ىلإ هتثعب ءانثأ هيليبنوم
 اهب هباجعإ ركذ دقو .اسنرف
 ءزجلا يف بذعلا اهتوصبو
 «مايألا» هتايركذ نم ثلاثلا

 أبتك هيلع أرقت تناك ىتلا

 يسنرفلا بدألا نويع نم

 ينامورلا خيراتلاو

 موي اهب نرتقاو ..ينانويلاو
 .م1919 سطسغأ 4

 .سنؤمو ةنيمأ هل تبجنأو
 اهمأ لبق ةنيمأ تيفوت دقو

 قنتعا سنؤمو .ةليلق رهشأب

 ىدحإ يف اهنلعأو ةينارصنلا
 .'اسنرفب سئانكلا

 لوألا عيبر ١١ ع ةرهاقلا )١(

 بدألا رداصم (,.ه١

 ينرعلا ملاعلا يف يئاسنلا

 .؟514؟ ص ثيدحلا

 ةقباسلا ةمولعملا نلعأ (؟)

 ذاتسأ يبلش دمحأ روتكدلا

 ةيمالسإلا ةراضحلاو خي يراتلا

 نوملسملا) ةرهاقلا ةعماج يف

 ١١/8/ خيرات ةالث عا
 ١ .( ه1 04



 ميهاربإ ديس قى نيسح هط نازوس

 عم اهتاركذم تردصأ

 نع «كعم# :ناونعي اهجوز
 يف «ةرهاقلاب فراعملا راد

 .أرقا ةلسلس

 اهنم جتنتسا وأ ءاهدقنو

 يمالسإلا بتاكلا ًارومأ
 :ردصأف «يدنجلا رونأ»

 نم نيسح هطل رخآلا هجولا
 نازوس ةديسلا تاركذم
 راد :ةرهاقلا  .(كعم)

 .ماصتعالا.

 ميهاربإ ديس
 (ماؤ1445-54)(ه1414-1815)

 برعلا نيطاطخلا خيش

 .مهديمعو

 ذنم ىبرعلا طخلا قشع

 هداقو .ةباتكلا ىعو نأ

 .ةيلكب قاحتلالل قشعلا اذه

 جرخت اهيفو «مولعلا راد
 ًاسردم م1914 ماع لمعيل
 سرادملا يف طخلل
 يف ًاذاتسأ مث ءةيرصملا

 «طوطخلا نيسحت ةسردم

 ءمولعلا راد ةيلكو
 يف ةيكيرمألا ةعماجلاو
 دهعمو «ءةرهاقلا

 ىلإ «ةيبرعلا تاطوطخملا
 يف هتيوضبع بناج
 ةياعرل ىلعألا .سلجملا

 مولعلاو بادآلاو نونفلا

 ىف هتاكراشمو «ةيعامتجالا

 طخلا سيردت ريوطت ناجل

 ملاعلا ىوتسم ىلع
 .يبرعلا

 لايجأ هيدي ىلع ىبرت

 يبرعلا ملاعلا ءاحنأ

 كرت دقو .يمالسإلاو

 ةريسم ىلع ةحضاو هتامصب

 .يبرعلا طخلا

 مظعم هفرعي ال دق اممو
 ًارعاش ناك هنأ هنع سانلا

 يسسؤم دحأ وهو ءًاديجم
 اهسأرت ىتلا «وللوبأ» ةعامج

 دمحأاهدهع لوأ يف

 اهتلجم ترشنو .يقوش
 .هل ًاراعشأ

 هدئاصق بناج ىلإ كرتو
 «ناويد اهمضي مل يتلا

 تالاقملا نم ةعومجم

 تاللجم يف ترشن ةيبدألا

 اثارت فلخ امك «ةدع ةيفاقث

 طخلا لاجم يف ًاعوبطم
 .يبرعلا

 نأ لبق لجألا هافاو دقو

 : هلامعأ نم

 :يبرعلا طخلا نف

 ثلثلا طخلا نم جذامن

 ةعقرلاو يسرافلاو خسنلاو

 ةكرش :ةدج - .يناويدلاو

 - «رشنلاو ةعابطلل ةنيدملا

 .ةقرو الا" ها٠15

 اهتفلأ /يبرعلا طخلا -

 ةيبرعلا ةكلمملل اهتبتكو

 ديس نم ةنجل ةيدوعسلا
  .نيرخآو ميهاربإ
 «فراعملا ةرازو :ضايرلا

 .ص أم هه

 .خسنلا طخ

 .ةعقرلا طخ -

 .يبرعلا طخلا عئاور -

 تايالولا يف عبط دقو

 فارشإب «ةيكيرمألا ةدحتملا

 لالطو ظفاح ىلع دمحم

 .ظفاح دلاخ

 )١( الفيصلع7١7)رمضان

 قافآ ءا"ه ص(ه614

 لاوش):4 ع ثارتلاو ةفاقثلا

 نوطاطخ . ١١19 ص(ه 15

 مجعم 2177 ص نوعدنبم

 يبرعلا طخلا تاحلطصم

 .اله ص نيطاطخلاو



 داؤوف جرف ديسلا 2 ىلع دماح ديس

 :هتافلؤم نمو .ًاماع نيعبسلا يلع دماح ديس
 (ماققال 000 ه1 41#

 ىلع هلمحأ يذلا اتلا
 ةبعادلا «هبقفلا يذلا خيرات :

 رهظ

 "ال ءةلاح ةسارذ : :ي دمحم سيوع ديس «ةيعأ هيقفل «ملاعلا ظ
٠ 
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 رز *لا : ةت يف ةلواحم' يف هرمع لج ىضق رهتشا .دذل لا يف .يتاسإلا ريمضلا نيوكت | ١ احا ماع | نيلسما هالع رهشأ دج يف ةيملع ةسارد :فنعلل ماقكخك-19:48) (ها 4ك 1815 ) -

 لاجم يف ةديدسلا هتردقمب
 ءميركلا نآرقلا ريسفت
 «فيرشلا ثيدحلا مولعو
 ناك امك «نايدألا ةنراقمو

 .ًازراب ًايفحصو ًابيطخ

 باتك ةئام نم رثكأ هل

 مولعلا تالاجم يف ةلاسرو
 ةيخيراتلاو ةيمالسإلا
 ةمجرت اهرهشأ ؛ةفلتخملا
 بطق ديس ديهشلا باتك
 ةغللا ىلإ «نآرقلا لالظ يف»

 .ةيدروألا

 رثكأ نم ناكو
 لاجم يف ًاطاشن تايصخشلا
 .دنهلا يف ةيمالسإلا ةكرحلا
 يف هتيوضع ىلع ةوالع
 ةيصخشلا لاوحألا ةنجل
 ,©0دنهلا ىف :يملسملل

 زهان رمع نع كرابملا

 نك ل ع يمالسإلا ملاعلا 00(

 .(ها1 "مثلك <90

 ةصاخو «ثحبلاو سردلا
 ةيعامتجالا ةمدخلا ةئنهم
 '.ةيفاقثلاو ةيئانجلا ثوحبلاو

 لئاوأ نم وهو
 طيحم يف ني ةحملا

 نيحت ”كلذو «نيحناجلا ثادحألا

 يف هاروتكدلا لصحت نأ دعب
 صصختا» عامتجالا ملع
 اكيرمأ نم ««ةميرجلا ملع
 .ما165 ماع يف

 «ًاريبخ ةيئانجلا ثوحبلل
 ثوحب مسقل ًاسيئرو

 ش 00 ةيئانجلاو

 مرحم) لكما علصيفلا )0

 نم 117 ص اها

 يملاعلاو يبرعلا ركفلا مالعأ

لموسوعةالقومية 
 وا

 ص ةيرضملا :تايصخشلل

 18١. مهبابش نم مايأ ٠,

 يحو نم .ةوادعلاب
 يرصملا عمتجملا

 مامإلا ىلإ لئاسر ءرصاعملا
 «نيتماصلا فاته ؛ىعفاشلا
 ةيجاودزالا «نيمدعملا ءاطع
 يىفاقشثلا ثارتلا يف
 يف دولخلا «ي رصملا
 .يرصملا يفاقثلا ثارتلا

 داؤف جرف ديسلا
 ملة و0 (ها 414

 « يفحص ءبتاك

 .يزادإ «يمالعإ «يركسع

 ةيبرحلا ةيلكلا يف سرد .
 وم مانع ) 7 ,(

 ةلفاح ةليوظ تاؤونس شاعو

 ةروث لبق رابكلا ثادحألاب
 ىلع ناكو ما ويلوي

 هباتك فالغ رهظ ينف ركذ 6
 فيسلا نيب يتايح# ريخألا
 ءهبتكام رخآ هنأ «ملقلاو
 ردصو ء«هتافو ةنس ركذي ملو

 ةنس روكذملا باتكلا
 .م5



 داؤوف جرف ديسلا ففي داؤف جزف ديسلا

 مالعأ عم ةدومو ةلامز ةلص

 ةضايرلاو ةفاحصلاو ةفاقثلا

 ىلع ناكو «نونفلاو ةيندبلا
 ةيروهمجلا ءاسؤر نم ةبرقم

 «مالعإلا لاجرو ءارزولاو

 نيريثكب ةقيثو ةلص ىلعو
 ةيلوؤسملا لاجر نم

 دالبلا نم ددع يف مكحلاو

 ةيويسالاو ةيبرعلا
 بصانملا نمو .ةيقيرفإلاو
 ريزو راشتسم :اهلغش يتلا
 ةرازو ليكوو ءةفاقثلا
 .مالعإلا

 تالاقملا تائثم بتكو

 ىف ةيفحصلا تاقيقحتلاو

 تالجيملاو فحصلا تايربك

 .ةيبرعلاو ةيرصملا

 نيعبسو ًادحاو بتكو

 ةدايقلا نوتف ىف ءأفلؤم

  نونفلا يفو «برحلاو

 «ةيندبلا ةضايرلاو «ةفاقثلاو

 باتك اهرخآ «مجارتلاو

 يفو هيف ليق ام هيف عدوأ
 :ناوئنعب وهو «هتافلؤم

 - .ملقلاو فيسلا نيب يتايح

 رشنلل ةيلودلا رادلا :ةرهاقلا

 55# ءها15١4١ «عيزوتلاو

 .ص

 ىتلا هتافلؤمب نايب اذهو.
 هباتك رخآ يف اهدروأ

 :روكذملا

 :برحلاو ةدايقلا ىف

 - .برحلا ىه هذه

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

15 

 ءارحصلا برح

 راد :ةرهاقلا  .ةيرصملا
 .1947 «فراعملا

  .ايقيرفإ لامش يف -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

15. 

 - .ابوروأ ىلع موجهلا -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

115. 

 :ةرهاقلا  .ةندهلا دعب

 .1955 «فراعملا راد

 - .نطولا نع عافدلا

 :«فراعملا راد :ةرهاقلا
18 . 

 ةكرش :ةرهاقلا  .(تاعبط

 - يلع دمحم بورح

 .1949 «لكوتملا ةعبطم

 . (ناتعبط) ديجلا دئاقلا -
 «ةاشملا حالس :[ةرهاقلا] -

191 

 - ماظعلا ةداقلاو ةدايقلا -

 .1968 «يلرمشلا ةعبطم

 540 لبقتسملل ةاشملا -

 :[ةرهاقلا]  .(تاعبط
 .1846© قاشملا حالس

 - .نييركسعلا عم

 «ةاشملا حالس :[ةرهاقلا]
 . ١665

 - (ناتعبط) ملاعلا رهاق -
 .1985 «ةعابطلل لينلا راد

 ةيبرعلا ةكرشلا  ىبرعلا
 .1989 ,ةعابطلل

 يدنج تنأ اذامل

 (ةيسنرفو ةيزيلجنإ ةعبط)
 «ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا

. 

 راد :ةرهاقلا - .(ناتعبط)

 .١ة5ا/ «فراعملا

 عمم هجول ًاهجو

 ةرازو :ةرهاقلا  .ليئارسإ

 .١ة951ا/ «ةفاقثلا

 - .ةيبرعلا حوتفلا لاطبأ -

 «بعشلا راد :ةرهاقلا

1 

 -.رصتلل ىنتح سا. 5 0



 داؤف جرف ديسلا

 «بعشلا راد :ةرهاقلا

10486 

 ةيبرع. تاراصتنا

 راد :ةرهاقلا  .ةدلاخ

 .1956 .هبعشلا

 ريهاشمو ةدايقلا لوصأ

 باتك :ةرهاقلا  .ةداقلا

 .1959 «ةيروهمجلا

 ةلوطبلا نم تاحفص -

 ةكرش :تيوكلا  .ةيبرعلا

 .1 ا «تاعوبطملا

 برحلا لاجر ىهدأ

 «بعشلا راد :ةرهاقلا

 .١ا/

 نع برحلاو ةدايقلا

 باتك :ةرهاقلا  .برعلا

 .9١ا/١ .ةيروهمجلا

 :ةرهاقلا  .ةانقلا روبع -

 :9١ا/“ ءىبرعلا ركفلا راد

 | ريرحتو روبعلا ىركذ -

 ةئيه :ةرهاقلا  .ءانيس

 .18© ,تامالعتسالا

 هتاهيجوتو هيلو دمحم -

 راد :ةرهاقلا  .ةيبرحلا
 .1985 «فراعملا

 برحلا ربوتكأ -

 ففي

 ةئثيه :ةرهاقلا  .مالسلاو

 /١188. «.تامالعتسالا

 - .اياط ريرحت ىركذ -

 ةئيه :ةرهاقلا

 1484١. «تامالعتسالا

 :نونفلا يف

 - صالخإ ةعاس -

 1005 « ةيححر سم

 :  ةركلا رحاس شتتلا -

 .1988 «يليجست مليف

  بحلا همسا لتاق

 لبقتسملاو يبنتملا -

 ةئيه - (ةيحرسم) يبرعلا

 . و45 «باتكلا

 ةرهس - روبعلا ةمحلم

 .1988 «ةيعاذإ

 - ةضايرلا ايثد ىف رصم

 .1186 «يليجست مليف

 اباط يف ءاقللا ىلإ -

 باتك (ةليوط ةصضفق 9

 1 «ةيروهمجلا

 : ةفاقثلا ىف

 - .يبنتملاو يقوش -

 «ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا

1-48 

 داؤف جرف ديسلا

 - .ةيبعشلا .ةفاقثلا ةروث - .

 ءهركفلا زاد :ةرهاقلا |

1551 

 .ةيبعشلا ىوقلا راصتنا

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 .19517 «ةيكيرمأ

 راد :ةرهاقلا  .ةيلامعلا

 .16 «ةعابطلل سيفمم

 .ةفاقثلا ةعماج
 ةئيه :ةرهاقلا

 .155؟ «(تامالعتسالا

 .ةفاقثلا لفاوقو روصق -
 «ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا -
17 

  .ةفاقثلا ةيكارتشا -
 ةسسؤم :[ةرهاقلا]
 .1855 :«تاعوبطملا

 - .لامعلا ع ورسم -

 ةيفاقثلا ةسسؤملا :ةرهاقلا

 ..1955 «ةيلامعلا

 - .نادوسلا عوبر يف -

 «ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

84 

  .رمعلا ليوط

 «بعشلا راد :ةرهاقلا

 ١. ةال/ا/



 داؤوف جرف ديسلا

 .هرعش ريمأ تيبلا اذه.

 «باتكلا ةئيه :ةرهاقلا -

 ْ 94 ١.

  .ءارعشلا ءارمأ

 «باتكلا ةئيه :ةرتهاقلا

147 

 نطوو ةبيط ةرسأ

 ةئيه :ةرهاقلا  .زيزع

 .1989* «.تامالعتسالا

 ةيرقلل ةيفاقثلا ةيمنتلا 25

 :ةرهاقلا 5 .(تاعبط م

 . ١ ةو4ك «باتكلا ةئيه

 .ةيملاعو ةيبرع فئارط -
 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 .1941/ ؛ةيرصملا

 ًاحيرتسم. تومت فيك -

 راد :ةرهاقلا  .(ناتعبط)

 .1988 ؛قورشلا

 ") ةيبرعلا مكتمأ هذه -

 راد :[ةرهاقلا] .(تاعبط

 .1989 «يبرعلا دغلا

 ملسلا يف ةوق مالسإلا -

 راد :ةرهاقلا .برحلاو

 .186  يبرعلا ركفلا

 - .لايعلا ةرثكو مكايإ.-

 لجس عغباطم :ةرهاقلا

 1491١. ءبرعلا

5323 

 - .ءارعشلا ءارمأ رداون -

 رشنلل ةيلودلا رادلا :ةرهاقلا

 : ةيندبلا ةضايرلا يف
 - .اندلب يف ةضايرلا -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

155 

 ةعبطم - ملاعلا لاطبأ -

 .1 66 «لكوتلا

 ' نيسح رصم نتباك

 ةعبطم - (ناتعبط , ) يزاجح

 .6١ها/ «يلرمشلا

 دومختم ةركلا رحاسش -

 ةعبطم  (ناتعبط) راتخم

 .15461/ ءىلرمشلا

 لاقثألا عفر لاطبأ لطب -

 راد :ةرهاقلا  .(ناتعبط)

 ٠ .1468 ءبتكلا

 5 .ملاعلاو رصم لاطبأ

 ولجنألا ةبتككم :ةرهاقلا

 .1989 «ةيكيرمأ

 - .اندلب لاطبأ -

 ءمويلا باتك :ةرهاقلا

 . 94 ١

 يف ةضايرلا داور -

 ةسسؤم :ةرهاقلا - . رصم

 ١1988. «مارهألا

 اجنلا وبأ ديسلا

 - .ىلودلا ةرهاقلا داتس

 ةئكيه :ةرهاقلا

 1484٠. «.تامالعتسالا

 :تايصخش '

 35 .شيورد كيس لب

 ءبتكلا راد :ةرهاقلا

1665 . 

 2 .ناديملا ىف وتيت

 «فراعملا راد :ةرهاقلا
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 .ةداعلا قوف تايصخش -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 ْ .١ا/ا/

 لجر وكسيشواش -

 «ىلرمشلا ةعبطم - اينامور
 . .5ل9ا/ه

 ىلإ بابشلا ليلد -
 ةئيه :ةرهاقلا  .ةلوطبلا

 ١. 4و «تامالعتسالا

 دمحم - فسوي دمحم ديسلا

 فسوي

 اجنلا وبأ ديسلا
 (ماخقا 19١40 (ه141- 175

 ةرادإلاو مالعإلا نف دئار

 ىلإ ةثعب يف رفاس



 «نالعإلا ةساردل ارتلجنإ

 نم هاروتكدلا ىلع لصحو

 ةرادإلل ًاذاتسأ نيع .ندنل

 ةعماجب ةراجتلا ةيلك ىف

 ًاريدم لمع مث «؛ةيردنكسإلا

 يفو .«يرصملا» ةديرجل

 ًاوضع نيع ١985 ماع

 رابخأ ةرادإ سلجمل ًابدتنم

 نيع نيماع دعبو :مويلا

 .«مويلا رابخأ» رادل ًاريدم

 سلجمب اوضع نيع مث

 ةفاحصلا ةسسؤم ةرادإ

 رادو مارهألا) ةيبرعلا

 .(فراعملا

 افقي

 9507١ويلوي "١ ىف
 داحتال ًاسيئر بختنا

 مدقو «برعلا نيرشانلا
 يفو .هنم ماع دعب هتلاقتسا

 نيع 14584 ربمتبس ٠
 زكرملا ةرادإ سلجمب ًاوضع
 نابشلا تايعمجل ماعلا
 فارشإلا ىلوتو «نيملسملا
 يفاقثلا عورشملا ىلع
 رشنو ةعابطلل يمالسإلا
 >0 .يمالسإلا ثارتلا

 غرفتم ريغ ارضاحم لمع
 ةعماجب مالعإلا ةيلكب
 .ةرهاقلا

 : هتافلؤم نم

 ةمهم ةرادإلا حالصإ -

 ؟فيك نكلو «ةيسايس
 .قوسلا ةسارد -

 .ةيراتركسلا لامعأ -

 داصتقالا ءىدابم

 .ةراجتلاو

 .ةيراع تايركذ

 009 ءانتبورغ

 )١( نفلاو ركفلا داور عم 8#
  "4ظفاح هيف بتكو

 هتيرقبعب ديشي ًالاقم دومحم
 ىف لخدأ نم لوأ هنأو

 نف «ةيرصملا) ةفاحصلا

 ناوئعب ءةيفحصلا ةرادإلا

 هتدقف يذلا .حرصلا»

 ةديرج يف «ةفاحصلا

 دومع يف «ةيروهمجلا»

 نايبو هقيثوت ينتاف «ليوط
 .اهخيراتو ةديرجلا ددع



 هللا ءاطع يلذاشلا

 هللا ءاطع يلذاشلا

 (ماققأ 14352 (ه1411-119)

 .دهاجم «بتاك ءرعاش

 ملعلا خويش ىلع فقنت
 مولع مهنع ذخأف «ناوريقلاب
 .ةديقعلا لوصأو «ناسللا

 قمعت مث «ىرخأ ًامولعو
 سردو ءهريسفتلا يف

 تاهمأ ضرعتساو «ثيدحلا

 بتكلاو ةيرعشلا نيواودلا

 رهظو «ةيخيراتلاو ةيبدألا

 سلاجم يف ركبملا هغوبن
 نيركفملا تاودنو «ءاملعلا

 «ناوريقلاب يأرلا ةداق نم
 حيصفلا بيطخلا حبصأف

 .عدبملا رضاحملاو

 يف ةديفم ًاثوحب رشن
 «ثحابملا) تالجم

 «ةعماجلا»و «ءايرشلا»و

 .«قالخألا مراكم»و

 ةيرعشلا هلامعأ رهشأ نم

 يلذاشلا ناويد» ةروشنملا

 فخ

 يف ةديدع تاسارد هلو

 مالعأو «ةيوبنلا ةريسلا

 يف فلأو «يناوريقلا بدألا

 ."”روهملا ءالغو ابرلا

 كلام لراش
 (ماكحال 15:70 (ها1 41 1255)

 ةجرد لات .نائبل نم

 نم ةفسلفلا يف هاروتكدلا
 ١6 ال ماع درافراه ةعماج

 6(: نم رثك | ولع زئاح

 تاعماج نم ةيرخف ةداهش

 «ةيرازوو ةيرادإ بصانم

 ةعرش دادعإ ىف مهاسو

 .ةيلودلا ناسنإلا قوقح

 : ةيزيلجنإلاب هراثآ نم

 ؟44 ص نييسنوتلا ريهاشم (1)

.558- 

 كلام كراش

 .ةنحملاو عوسي -

 ."دوجولا ةبوجعأ -

 : ةيبرعلابو

 راد :توريب - .راثآلا

 .ها179ا/ راهنلا

 - تارفلاو ةريزجلا رعاش
 ودعس جروج

 فيزوج - ءىطاوشلا رعاش

 يروخلا ميهاربإ

 ميلس ديشر - يورقلا رعاشلا

 يروخلا

 ص دروملا مالعأ مجعم (0)

 ص هيلع ليوط درو . ١

 يف :باتك يف 45-0١

 دمحأ/ةيموقلاو ةبورعلا
 ةكرش :تيوكلا  .فاكسلا
 2هه507 ءرشنلل ناعيبرلا

 ةينويهصلاب هراهبنا دروأ ثيح
 .كلذ ىلإ امو



 اففي ميلس ىفطصم ركاش

 ميلس رصيق - يندملا رعاشلا
 يروخلا

 عيدو - يرجهملا رعاشلا

 بيد

 ميلس ىفطصم ركاش
 (م15484- 11154١1)(ه5-18١15)

 .بتاك 3 بيدأ 1

 اهيفو ءدادغب يف دلو

 ىلإ لقتنا مث «ملعتو أشن
 يف. صصختو ءايناطيرب

 ةيعامتجالا ايجولوبورثنألا
 تكرت دقو ءاهل ًاسرادو
 ةيرق) نع اهبتك يتلا هتلاسر

 ةيزيلجنإلا ةغللاب (شابجلا
 تاساردلا هجوت يف أرثأ

 نطولا يف ةيجولوبورثنألا
 «ثوحبلا ماسقأو يبرعلا

 تاساردلا ززكارمو
 ءملاعلا يف ةيعامتجالا

 تعبطو ةساردلا تمجرتو

 .نيترم

 «سردم ةفيظو لغش
 بادآ ةيلك يف دعاسم ذاتسأف

 مسق) دانغي ةعماج

 .(عامتجالا

 : هتافلؤم نم

 [ااذكه) ينكاسا» -

 ««تارفلا اتلد يف راوهألا

 ةيزيلجنإلا ةغللاب ةسارد

 .ماؤك؟

 .«ةفرعملا قافآ)

 نم اءزج مجرت امك

 هردصأو ء.هسفن باتكلا

 ىف ناسنإلا» ناونعب

 .م19514 ةنس ردص ؛«؛ةآرملا

 .«ايجولوبورثنألا سوماق" -
 «تيوكلا ةعماج :تيوكلا -

 هاك

 يف ةمدقم -

 /ةيعامتجالا ايجولوبورثنألا

 «ةفاقثلا ةرازو :دادغب

200 

 (ماقكن 200 (هل61 ١9

 .ةيسايس «ةيرادإ «ةملعم

 قوسلا :ةموح يف تدلو

  بأل سنوت يف ةبرجب
 تجرختو «لصألا يرئازج

 تايتفلل ايسور ةسردم نم
 ميلعتلل ليهأتلا ةداهشب

 ةجحلا وذ) ١ ع لصيفلا )١(

 .(ه 4

 «ةيسنرفلاب يفئادتبالا

 تاعامتجا يف تكراشو

 تأدب مث .ةيعويشلا ةكرحلا

 سرادمب ةيبرم اهتايح
 ةدعاسم ةذاتسأ مث «ةيئادتبا

 ميلعتلل ةدقفتم مث « ةيسنرفلل

 يف ًاوضع تناكو «يوناثلا

 «حالصإلا ناجل ىدحإ

 ميلعتلا ةباقن سأر ىلعو
 اهتفصب يعانصلاو ينفلا

 ةباقنلا هذهل ةماعلا ةبتاكلا

 داحتالا ءاول تحت ةيوضنملا
 .لغشلل يسنوتلا ماعلا

 قلعتي امو «.ةيسردملا

 ."”سيردتلا لوصأب

 (ماوود 5000 (هل405-500)

 دنهلاءاملع نم

 200 .لضافألا

 ملعلاب دئاز فغش اذ ناك

 نم ربتعيو «”قيقحتلاو

 :هخويشو ثيدحلا ةذتاسأ

 ريسفتلاو ثيدحلا سرد دقو

 يف ةيلاعلا ةسردملا يف
 ةفيظوب لغتشاو ةتكلك

 ؟494 ص نييسنوتلا ريهاشم (4)

 5 لنبي



 يربج شيورد قيفش فيل

 .ةليوط ةدم ىلإ ميلعتلا

 ةفرعم» باتك قيقحت وه
 مامإلل ةراثآلاو نئسلا

 ققحو ءهرشنو يقهيبلا
 ءامسأ) باتك كلذك

 مزح نبال (ةاورلاو ةباحصلا

 كلذكو ءهرشنو يسلدنألا

 رذاونلا عمجب ًافوغش ناك

 تافلؤملاو بتكلا نم

 سابلب اهجارخإو ءةميدقلا
 -0. .ءاسيسقل

 تانيعبسلا لئاوأ يفو.

 مساب ةيملع ةسسؤم ماقأ

 (فيلأتلاو ةمجرتلا ةرادإ)

 اهئارو نم فدهتسي ناكو

 ةمجرتو رشن «صاخ هجوب
 ةميقلا تاعوضوملاو بتكلا
 «ةيوبنلا ةريسلاب قلعتت يتلا
 باتك عبط داعأ يذلا وهف

 نسحأ رظانم خيشلا ةمالعلا

 (متاخلا يبنلا) يناليكلا

 «تابتكملا ئف ًادوقفم ناكو

 صاخلا ءزجلا رشن كلذكو
 نبا باتكل ةيوبنلا ةريسلاب
 ثيح (فراعملا)ةبيتق

 ديسلاهلجن همجرت

 يودنلا ةملس ىبأ نب ةحلط

 .ةيدرألا ةغللا ىلإ

 هءارو فلخو يفوت

 ءةميق ةيمالسإ ةبتكم
 ."”هذيمالت نم ةعامجو

 يربج شيورد قيفش

 (ماكح١ ل 1مق)(ها1 41

 .بتاك «بيدأ

 ٍباَّتك يف نآرقلا مّلعت
 طخلاو ءقشمدب هتراح

 يف سرد مث .باسجلاو

 نييرازاعلا ءابآلا ةسردم

 سرد اهيفو ءةيسنرفلا
 .ةيوناثلاو ةيئادتبالا مولعلا

 ثارتلا ةءارق ىلع ٌبكناو

 عمجو «يرئنلاو يرعشلا
 ةميدقلا نيتفاقفلا نيب

 .ةغللا ةساردو «ةثيدحلاو

 ةفاقثلا ىلع عالطالاو

 ءارآب ًارثأتم ناكو .ةيبنجألا

 نوسنال فاتسوغو رييتنوب
 ريغ .مهريغو فوب تناسو
 ىلإ هباجعإب رثأتسا يذلا نأ

 «سنارف لوتانأ وه ديعب دح
 داقنلا رابك ريهاشم نم وهو
 فرع يذلا ءنييسنرفلا

 ناكو ءةرخاسلا هتفسلفب

 .هتايح يف جهنملا .يروقييأ

 عا"١ جم يمالسإلا ثعبلا )١(

 صا(ها405١ ناضمر)١
 لو

 نأ دعب ه8 ماع يف

 «قشمد نويسنرفلا لخد

 كاذنآ فراعملا ريزو هنيع

 ًاسيئر يلع درك دمحم

 اهدعبو .ةرازولا ناويدل

 لئاسرلل ًاريدم لمع ةنسب
 ءةيجراخلا ةرازو يف

 عمجملا يف ًاوضع بختناو
 .قشمدب يبرعلا يملعلا

 ًاديمع ه158 ةنس نيعو
 .قشمد ةعماجب بادآلا ةيلكل

 :ةعوبطملا هتافلؤم

 ايندلا ءىلام : ىبنتملا -

 .ه7549١ «سانلا لغاشو

 لقعلا ملعم : ظحاجلا
 .هااه١ .بدألاو

 يف ةيسفنلا رصانعلا
 :ةرهاقلا - . برعلا ةسايس
 ءها856 :فراعملا راد
 .(099/ ؛أرقا)  .ص65٠

 ناويد :بيلدنعلا حون -

 /يربج قيفش ماشلا رعاش

 :قشمد  .ميكحلا يردق

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .ص أ 26١ يهل ٠.#4

 ءارحصلاو رحبلا نيب

 :ةرهاقلا .(بدألا ىف)

 ءهماا5كك5ك «فراعملاراد



 تاديشر قيفش فحل يربج شيورد قيفش

 .(49 ؛أرقا) - .صالقال

 ةسسؤم .توريب .ثط

 .صاؤ' هاآودال/ «ةلاسرلا

 «يناهبصألا جرفلا وبأ -

 ها

 1 ةسسؤم :توريب  .؟9ط

 .صل9 هاو دال «ةلاسرلا

 دمحم نع تارضاحم -

 ها بال ىلع درك

 ةسسؤم :توريب  .؟8ط

 ه408١ «ةلاسرلا

 :رعشلاو انأ -

 :ا١ط .تارضاحم

 ها

 ةكرشلا :قشمد  .«ط

 مها ء عيزوتلل ةدحتملا

 .ها٠8 ءرغلاو انأ -

 3 .رحبسسلا ضرأ 35

 ,ةفاقشثلا ةرازو :قشمد

 فصو) ص7٠ مااملا

 .(اكيرمأ ىلإ ةلحرلل
 .قايدشلا سراف دمحأ

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب -

 هك

 :ةطوطخملا هلامعأو

 ةيلقص روخص ىلع -

 .(ايروأ ىلإ هتلحر نمضتي)

 ةعومجم :يراكفأ -

 .تارضاحمو تالاقم

 .يقوش نع ةسارد -

 .صوصن ريسفت -

 مجحلا ريغص باتك -

 .سنارف لوتانأ نع

 ةعماج تارضاحم

 .تيوكلا

 60 . تايموي -

 تاديشر قيفش
 ماقال او م8) (مهما س1

 .يرادإ «يسايس .بتاك

 .ندرألاب دبرإ يف دلو

 قيفش :نيتعانصلا لجر )١(

 ميلس نب هللا دبع /يريج
 .ص 1 ديشرلا

 ةقباسلا تامولعملاو

 تافاضإ عم .هنم ةصلختسم

 ع يجفخلا هيف ةيفارغويلبب
 .(ه١5١“ ةدعقلا وذ) ١

 :باتك يف ةمجرت هلو

 ص ةيروس :ةمأ يف تالاجر

 ةغللا عمجم ةلجمو 5

 - رفص) 7+ ع يندرألا ةينرعلا

 2.5١4 ص (ها٠٠1١+ ناضمر

 ١#. ةيروس ءارعش

 دلقت م١4 ةنس قشمدب

 ًاريزو اهزربأ «ةريثك بصانم
 يف تالصاوملاو لدعلل

 وهو .يقلملا يزوف ةموكح

 ينطولا بزحلا يسسؤم نم
 .يكارتشالا

 : هتافلؤم نم

 ةربعو ًاخيرات :نيطسلف

 ءزجلا :ناتسبرع ءأريصمو
 ناودعلا ,بصتغملا يبرعلا
 «يلودلا نوناقلاو ينويهصلا

 لحلل حيحصلا قيرطلا

 ءطسوألا قرشلا يف لداعلا

 قحو ةينيطسلفلا ةمواقملا

 ةيضقلا ءريصملا ريرقت
 «يلودلا نوناقلاو ةينيطسلفلا

 تايرحلا ءرامعتسالا ماظن

 ةينوناقلا عاضوألا «نوناقلاو

 ءةيبرعلا دالبلا دوهيل

 ةدايسو ةماعلا تايرحلا

 «يبرعلا نطولا يف نوناقلا

 ةاسأم ىلإ ناضمر رصن نم
 نوناقلا عورشم «نانبل

 يلخادلا ماظنلاو يساسألا

 .("”برعلا نيماحملا داحتال

 يف بدألاو ركفلا مالعأ نم (9)

 8١" "ال4 ص ندرألا

 باتكلاو ءابدألاو بدألا

 ص ندرألا يف نورصاعملا

 :ردصملا يفو 01975 ١



 لصيف رمع يركش فرق فولعملا ىسيع قيفش

 فولعملا ىسيع قيفش
 «(ماقالال )15١0- (مالوما/ 15

 .يرجهم رعاش

 «نائبلب ةلحز يف دلو

 ءاهسرادم يف همولع ىقلتو

 ىلوتو قشمد ىلإ لقتنا مث
 فلأ» ةلجم ريرحت ةسائر

 ليزاربلا ىلإ رجاه مث ««ءاب
 «ةراجتلاو ةعانصلاب لغتشاو

 رجهملا ءابدأ ضعبب لصتا

 تيمس ةيبدأ ةيعمج اولكشو
 ناكو «ةيسلدنألا ةبصعلا»

 يف رشن ثيح ءاهسيئر

 هرعشو هتالاقم اهتلجم
 .هبدأو هلامب اهانغأو

 :هراثآ

 يف ةفلتخم تافلؤم هل

 ةياور» :اهنم رثنلاو رعشلا

 ةرارش»و «ةيليخألا ىليل

 «بابضلا يف عومشو
 لكل»و ؛جدوهلا رئاتس#و

 ءاذث»او «هريبع ةرهز

 كانيع»و «فيداجملا

 هل نأ امك .(ناجرهم

 تمجرت يتلا «رقبع» ةمحلم

 ماعب هتافول خرأ ريخألا -

 مجاريو !م1940/ه11

 ,20ةيبئج تاغل ةدع ىلإ

 لصيف رمع يركش
 (ماكوم )1514  (ه1 ١4م 1مم)

 ذاتسأ «بدألا مالعأ نم

 يحعمجم «روهشم يعماج

 لانو ءقشمد يف دلو

 دهعم نم قوقحلا ةزاجإ
 نم ًاددع فلأو «قوقحلا

 ةغللا يف ةيسردملا بتكلا

 ةداهش لانف ءملعلا بلطل

 مث «بادآلا يف سناسيللا
 ةداهش مث «ريتسجاملا

 لئاوأ نم ناكو .هاروتكدلا

 بادآلا ىف هاروتكدلا ةلمح

 نم داعو .ماشلا دالب يف

 ةعماجلا ىف ًاذاتسأ رصم
 .قشمدب ةيروسلا

 دقعي داكي الو «.ةديدع

 وأ ةغللاب لصتي رمتؤم
 .هيف كراشيو الإ بدألا

 ص ءايدألاو ءارعشلا ريهاشم )١(

 مجارت يف ديفملا <

 - 65 ص ءابدألاو ءارعشلا

 دروملا مالعأ مجعم ال

 .17358 ص

 ءةمئاد ةكرح ناكو
 ءفقوتي ال ًاقفدتم ًاطاشنو

 ةغللا ىلع ةريغلا ديدش
 يف هرمع ىضمأو «ةيبرعلا
 ةيروس يف يعماجلا ميلعتلا
 .ىرخأ ةيبرع دالبو

 ةبتكم هسفنل نّوكو

 تابتكملا نم دعت ةمخض

 اهانغ يف ةليلقلا ةصاخلا

 يف ةريثك بتكل اهعمجو
 .ةددعتم نونف

 اهرشن ةريثك تاللاقم هلو

 «تالجملاو فحصلا ئف

 عمجملا ةلجم اميس الو
 يف اهمدق يتلا ثوحبلاو

 تامدقمو «تارمتؤملا

 نيرخآل اهبتك يتلا بتكلا
 جاتحت «هئالمزو هتذمالت نم

 ءاهرشنيو اهعمجي نم ىلإ
 اهضعب ققحو ًابتك فلأو
 :اهنم ءرخآلا

 يمالسإلا حتفلا ةكرح

 ةسارد :لوألا نرقلا يف

 تاعمتجملا ةأشنل ةيديهمت

 .م1961؟ «ةيمالسإلا

 ةيمالسإلا تاعمتجملا 5

  اهتأشن :لوألا نرقلا يف

 يوغللا اهروطت  اهتاموقم
 ةلاسر يصهو 3 يبدألاو



 لاله يركش فرغت لصيف رمع يركش

 ةنيكسو يشيبارطلا عاظم عم | ىلوألا ةعبطلا «هاروتكدلا

 م16 ةنس

 :ةيبدألا ةساردلا جهانم -

 ء«حارتقاو دقنو ضرع

 .م167

 يف يقوزرملا ةمدقم -

 م16 «(قيقحت)

 ةديرجو رصقلا ةديرخ.

 ,يناهفصألا دامعلل رصعلا

 ..جا'* م5 06

 نيب لزغلا روطت -

 .مم6

 :ةيبدألا ةفاحصلا

 ةشسارد ىف ةديدج ةهجو

 .م15 «هخيراتو

 .ةيهاتعلا ىبأ ناويد -

 .م06

 تايفولاب يفاولا -

 يداحلا ءزجلا .«يدفصلل

 .ما41 «رشع

 قشمد قيفحت نم ءزج

 ةلقتسم هققح ركاسع نبال

 ةيحورو دارم ضاير

 كارتشالاب رخآو «ساحنلا

 .يباهشلا

 : هط :نوفلؤمو بتك

 اذه يف عمج دقو :نيسح ةسارد ىف ةديدج ةهجو .

 نيرشعو ًاعضب باتكلا

 هط روتكدلا اهبتك ةمدقم

 هذه فنص دقو ©« نيسح

 .رمز عبرأ يف تامدقملا .

 ةيسردم بتك كانهو

 ريغ عم كارتشالاب اهفّلأ
 هكراش ,«دازلا» باتك اهنم

 ينانكلا نودلخ هفيلأت يف

 , .""راطعلا رونأو

 . :ًاضيأ اهنمو

 هراعشأ. :ةيهاتعلا وبأ -

 ةعماج' 2قشمد ؛هرابخأو

 م5 ٠ صال" " قشمد

 .م15014و

 رخآلا عيبر) ٠١6 ع لصيفلا )١(

 ١11 #17 ص (ه05

 مرحم) لادر عد .غابصلا

 هلو 14١. ص (ه5
 مالعأ :باتك يف ةمجرت

 رشع عبارلا نرقلا -يف قشمد

 #1 177 ص يرجهلا

 ثعسبلاو 28871

 ص م عال جم يمالسإلا

 ءاملع خيراتو يق -4م١

 .46ا//# قشمد

 وزغلاو بدألا - .

 .1956 «دادغب ؛يركفلا

 .هخيراتو رصاعملا بدألا

 .ةرهاقلا

 لاله يركش..
 (ماكخ ل 1١ 99ه)(ه11- 16-١

 .ىفحص « بيدأ

 لانو .ءنصمح يف دلو

 مث «ةيوناثلا ةداهشلا اهيف

 ةيبرعلا ةغللا يف سناسيللا
 مولبيدو ,ههاا4 ماع

 بادآلا يف ايلعلا تاساردلا

 ماع ةينانبللا ةعماجلا نم

 ١و

 سيردتلا لقح يف لمع
 .صمح ةنيدم تايوناث يف

 ةصقلاو رعشلا بتك

 سأرو .ةيدقنلا ةلاقملاو

 يتلا (ةبورعلا) ةديرج ريرحت :
 نيب ضمح يف ردصت

 . ١9/4 - 9١م/١

 :ةعوبطملا هلامعأ

 .19556 2صمح

 ةيرثنو ةيرعش لامعأ هلو



 (نيوخ ركج) سومخيش نفض يفجنلا يشعرملا نيدلا باهش

 , 20 / . لزت مل

 يفجنلا
 (ماقخن ا4ما/)(هأ11 01-1.

 ةيمامإلا ءاهقف رابك نم
 .(هللا ةيآ) رصعلا اذه يف

 ةيملع ةناكم هلو

 .مهدنع ةريبك ةيعجرمو

 اهنم .«تافلؤم ةدع هل

 ءوض ىلع صاصقلا :هباتك

 :مق- .ةنسلاو نآرقلا

 يمومع هناخمي ءباتك

 .(ةيسرافلاب)

 ائاوتحاب ةنيتكم ترهخشا
 ىلع ديزت تاطوطخم ىلع

 ,7باتك فلأ ٠6

 (نيوخ ركج) سومخيش
 ماك كو 90(هاك 4 1

 ىف دازكألا ءارعش زربأ

 2س ومخيش - 7 الم ةهمساإ

 : يأ «نيوخ ركَج١ هبقلو

 .«ةامدملا دبكلا»

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 ل19 414 ص

 4٠09 ع (نيرحبلا) فقاوملا .(5)
 هما 771

 «يراسه» ةيرق يف دلو
 نيدرام ةيالو لامعأ نسم

 متيلا ةرارم قاذو ءايكرتب

 ترجاهو ءريغص وهو
 ةيملاعلا برحلا ءانثأ هترسأ

 ىرق ةدع تنطوتساو ىلوألا

 .ةيروسب

 ةيلوألا همولع ىقلت

 دنع ةعبتملا ةداعلا بسح

 هقفلا مولع سردف ءداركألا

 فرصلاو وحئلاو يمالسإلا

 ىلإ «مولعلا يقابو قطنملاو
 ةزاجإ ىلع لصح نأ
 اهبجومب حبصأو «ةيملع

 سانلا مؤيو ««الملا» ىمسي

 .مهدجاسم يف
 هثالمز لاوحأ ظحال دقو

 ثيح «.ةلذملا «ىلالملا»

 لاومأ ىلع ن وشيعي اوناك

 ملظو .تاقدصلاو ةاكزلا

 «نيحالفلا ىلع عاطقإلا

 هبنو عمتجمل ا ىلع راثف

 يذلا ملظلا ىلإ سانلا
 برتقاو «داركألا هيف شيعي

 «ةيسكراملا راكفألا نم

 مث «يمالسإلا جهنملا كرتو

 يف اجهنم ةيسكراملا قئنتعا

 بطاخي راصو ءةايحلا
 ةفقثملا ةقبطلاو حالفلا

 .رثؤملا يروغلا هرعشب

 كلذكو .هتيروثب فرعو

 .نيدلا نم هقورمب

 رجاه 191/4 ماع يفو

 كانه يقبو .«ديوسلا ىلإ

 .هتافو ىتح

 ةغلل ًاسردم لمع دقو

 دادغب ةعماج يف ةيدركلا
 بتكو 2194608 ةروث دعب
 ةثالث يف هتايح ةريس

8 
 ."0دعب رشنت مل «تادلجم

 ءادحلم ناك دقو :تلق

 -دقو «ةيهلإلا تاذلل ًاركنم

 شلاجم يف كلذب حّرص
 .ةديدع

 دئاصقو نيواود هلو

 يف ًاريثك اهنوددريو «داركألا

 مهتابسانم يفو «مهلفاحم
 ٌبصني اهمظعمو .«ةيموقلا

 داركألا لاوحأ

 «ةئيسلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 نم تاراتخم :ءارعشو رعش ()
 ميدقلا يدركلا رعشلا

 ةمجرتو ميدقت /رصاعملاو

 - .نيسح حلاص دمحم

 ةبتكم :ةيروس «يلشماقلا

 1١١4 ص ءها١41 ءناوج
 .آ١15١



 (نيوخ ركج) سومخيش افرغو (نيوخ ركج) سومخيش بش
 .ه507١ ءملوهكوتسا :هراثآ نمو

 .ءايضلا ناويد -  .ةيرحلا ةروث ناويد -

 هل .1948 «قشمد

 ءلمألا ناويد - ]| .؟انأ نم ناويد

 هاك .مها7919 2توريب

 - يدرك) ًاسوماق فلأو  .رجفلا ناويد

 ًاسردم ناك امنيح (يدرك

 ةعماج ىف ةيدركلا ةغلل
 .دادغب

 «رشنت مل تاركذم هلو

 ناكو .اهيلإ انرشأ امك

 رثكأ وأ ةلجم ريرحت سأري
 .ةيدركلا ةغللاب



 غب دزام قداصلا فرغت يل ارمزلا قداصلا

 يلرمزلا قداصلا

 ماك 14400 (ه1 4م

 «خرؤم «يسايس «بيدأ
 ةينطولا ةكرحلل لثمم رخآ
 .ىلوألا ةيسنوتلا

 ..سنوت ةنيدمب دلو

 ءامدق ةيعمج يف طرخناو
 يتلا ةيقداصلا ةسردملا
 م ةنس يف اهسسأ

 نيفقثملا نم عمج

 ىلإ ٌمضنا امك . .نييسنوتلا
 ناك يذلا 6يسنوتلا يدانلا»

 ركفلا لاجر ىقتلم كاذنآ

 .ةسايسلاو بدألاو

 ةديرج تئشنأ امدنعو

 لوأ ناك «يسنوتلا»

 .اهيف نيررحملا

 برحلا ءاهتنا دعبو
 ىلإ داع ةيناثلا ةيملاعلا

 مث .لدعلا ةرازوب لمعلا

 يف بيقنتلاو ثحبلل غّرفت

 «يسنوتلا خيراتلا ايابخ

 (ص)

 بتكلا نم ةلسلس ردصأف
 6٠ ؤحن مجارتل ةصصختملا

 تماق يتلا ةزرابلا ةيسنوتلا

 سنوت خيرات يف اهرودب
 .رصاعملاو ثيدحلا

 : هتافلؤم نيوانع نمو

 ةسايسلل يبدألا سالفإلا

 بتاكلل /قرشملاب ةيبرغلا
 ءياب اضر دمحأ يكرتلا
 م1 ماع همجرت

 دمحم هقيدص عم كارتشالاب

 نوقباسلا «ةبيقروب
 نوعباتلا .(م55)

 نورصاعملا ء(ماوكال)

 مالعأ ملول
 يذلا (م1985) نويسنوت

 )١( ص نويسنوت مالعأ ١١ -

 . ريهاشم يف ةمجرت هلو
 ص نييسنوتلا ”87؟  2584

 ريخألا ردصملا يف هتدالوو

 .(مادق#)

 ثالثلا تاعومجملا يوحي

 .ةقباسلا

 غب دزام قداصلا

 (م155:-15:50(ها 41١75

 .مجرتم «رعاش « بيدأ

 يف ةزاجإلا ىلع لصح

 ًاذاتسأ حبصأو «بادآلا

 دهعمي مث «وئراك دهعمب
 سيردتلا مث ,ءيقداصلا

 مث «يوناثلا سقافص دهعمب

 .رشنلل ةيسنوتلا رادلاب لمعلل

 يف صاخ جمانرب هل ناك
 ىلإ ةلاسر» ناونعب ةعاذإلا
 رشع ماد «نايح يبأ

 ةئس نم ءادتبا ءتاوئس
 6٠٠١ اهلالخ مدق «6

 بيدأ لوأ وهو .ةلاسر

 جاطرق ةزئاجب زوفي يسنوت

 ةنس يبرع جاتنإنع
 .ما و615



 رعشلا نيدايم يف بتك
 مجرتو «ةمجرتلاو ةصقلاو

 ةدعل دئاصقلا نم ديدعلا
 كلذكو «نييملاع ءارعش

 ؛نجسلا نم لئاسر» باتك

 .يميهاربإلا بلاط دمحأل

 : هتافلؤم مهأ نمو

 .نآرقلا يناعم ةمجرت -

 .نيرصع نيب -

 .(رعش ناويد) ءايض

 .يسنرفلا رعشلا نم

 نايح يبأ ىلإ لئاسر

 .يديحوتلا

 ناويد) ةعيرس روص

 .(رعش

210 
 هعفروب .٠

 يقفلا دومحم قداصلا '
 (ماوالو اوقل) هلو 11

 .رعاشلا بيدألا

 اهبو .ء.سقافصب دلو
 قحتلا مش أشنو ملعت

 ؟ه5 ص نييسنوتلا ريهاشم )١(

 .؟617

 افون

 م1417 ةنس ةنوتيزلا عماجب
 ةداهش زرحأ نأ ىلإ

 يف ميلعتلاب لغتشا .عيوطتلا
 يفو ؛ةيموكحلا سرادملا

 ميلعتل ةينآرق ةسردم لوأل
 .سقافصب تانبلا

 همسا رعش ناويد هل
200 

 . ؟ضايرلا»

 0 ويهنلا قداصلا

 (؟ماققك 1 19900 (ه1416- 1"ه5)

 .ثحاب «بئاك «ىفحص

 يفو «يزاغنب يف دلو

 ةيلك١" ةديحولا اهتيلك
 ماع جرخت ة؛بادآلا

 ةرهاقلا ىلإ رداغو ملقكت

 ءايلعلا هتاسارد ةعباتمل

 يف يكنسله ىلإ اهنمو
 ةنراقم ةساردل ادنلتف

 ةباتكلا سرامو .نايدألا
 ةفيحص يف ةيفاحصلا
 تالجم يف مث ««ةقيقحلا»

 عوبسألا» لثم ىرخأ ةيبرع

 مهسأو ««دقانلا»و «يبرعلا

 ةماعلا ةسسؤملا سيسأت يف

 50868 ص نييسنوتلا ريهاشم ()

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت
 م

 يهيلبلا ميهاربإ نب حلاص

 ةيادب يف ايبيل يف ةفاحصلل

 .ةيداليملا تانيعبسلا

 ةبيط ةيحت» :اهزربأ نم
 مالكاو ««دورقلا) ء«دعبو

 .  .؟سانلا 002

 يهيلبلا ميهاربإ نب حلاص

 (ماقك1-510١0(هل 1

 «ةيعادلا «هيقفلا «ملاعلا

 .بتاكلا

 ةيسامشلا ديلاوم نم

 ملعت .ةيدوعسلا يف ميصقلاب
 ءاملعلاو خياشملا ىلع

 ثيدحلا سيردتب ماقو
 ىلع ًافرشم نيعو ءهقفلاو
 اسردمو ةديرب ةبتكم
 .©اهب يملعلا دهعملاب

 ةلاسر هتريس يف تردص

 نب حلاص خيشلا :ناوئعب

 نابعش) 7١8 ع لصيفلا .()

 .(ه16

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (4)
 ص ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ءابدألا ةعوسوم ٠«

 ١/ نييدوعسلا باتكلاو

 نرقلا مالعأ نم ء٠*

 رشع سماخلاو رشع عبارلا

 هما



 يصيرخلا دمحأ نب حلاص

 زيزعلا دبع نب دمحأ
 نب ميهاربإ ميدقت ؛نيصحلا

 - .نسحملا دبع لآ ديبع

 «نيصحلا راد ةبتكم :ةديرب

 .ضصما#م هه

 : هتافلؤم نم

 يف نايبلاو ىدهلا -
  .؟ط .نآرقلا ءامسأ

 «ةيلهألا عباطملا :ضايرلا
 ه5

 حيضوت ىلإ داشرإلا -
 عنقتسملا داز) دازلا لئاسم

  .هط  .(ةمادق نبال

 ءمامإلا ةعماج :ضايرلا

 ها 6

 يئرقا مالسإلا ةاتف اي -

 ل .ع4ط د .يعدخُت ال ىتح

 «يراخبلا راد :ميصقلا

 هاك م

 .درلاو نيملسملا ةديقع -

 .نيعدتبملاو نيدحلملا ىلع

 «ةيلهألا عباطملا :ضايرلا -
 ها

 ةفرعم يف ليبسلسلا -

 داز ىلع ةيشاح :ليلدلا

 55 .علنقتسملاإ..

 ةيرصملا ةكرشلا :ةرهاقلا

 .جما" ها 95 «ةعابطلل

 فرخ

 يف ةديفم تاملك عبرأ -

 :ةديرب - . ةديقعلاو ماكحألا

 هأاآ؟د «ناملسلا عباطم

 يصيرخلا دمحأ نب حلاص
 (ماقكد 15١92 (ه1416 3190

 .دهازلا عرولا «ملاعلا

 ةديرب يف دلو
 نآرقلا ملعتو «ةيدوعسلاب

 مولعلا يقابو ميركلا
 نم ددع ىلع ةيعرشلا
 ش .خياشملا

 حتفو «ةمامإلا ىلوت
 يف سيردتو ركذ ةقلح
 ءها84 ماع دجسملا
 نيع ه١ ماع يفو

 ةذمالت هلو .ميصقلا
 .290نورريثك

 لئاسرلا ضعب هل
 :اهنم «ةعوبطملا

  .ةحيصنو ريكذت

 )١( ع نوملسملا ١ه )80/
 ع عمتجملا (ه1

 ةلجملا .هال ص 14
 ةجحلا وذ) 6 ع ةيبرعلا

 كلدأل 1٠١4 ص (ه
 رشع عبارلا نرقلا مالعأ نم

 681/١. رشع سماخلاو

 رتشألا حلاص

 صا؟ ها88 2ن.د.م.د

 زيزعلا دبع ةقفن ىلع عبط)
 .(كراعملا

 ناضمر رهش ةحيصن -
 عيزوت :ضايرلا  .كرابملا
 «كراعملا زيزعلا دبع
 .ص/ 5 نإ

 - .ميركلا نآرقلا ةمتخ
 .روصنملا عباطم :ةديرب

 .صالا/ ه5

 رتشألا حلاص
 (ماوواك 000 (ه1415)

 فورعم .ققحم «بيدأ

 ةيبدألا تاساردلا لاجم ىف
 .ةيبرعلا

 يف هدالب لثمو .قشمدو
 تايدتنملا نم ديدعلا

 ةيبدألا تايقتلملاو
 .©©ةيملعلاو

 : هلامعأ نم

 ليذ ؛يرتحبلا رابخأ
 يلوصلا ركب يبأل /رابخألا
 تاتعإ «(قيلعتو قيقحت)

 ىدامج) 194١ ع لصيفلا (0)

 14١. ص (ه1541١ ىلوألا



 باهش مساج حلاص

 رابألا نبال /باتكلا

 /ةردانلا تاوفهلا «(قيقحت»

 يف «(قيقحت) ةمعنلا سرغ

 يطيطخت .ثحب :ةبكنلا رعش
 يف نيطسلف ةبكن ءادصأ يف

 ءرصاعملا يبرعلا رعشلا
 ثحب :يقوش تايسلدنأ

 يف يقوش بدأ يف يقيبطت
 يف سلدنألا رثأو ىفنملا

 ةاسأم :هئفو هتيصخش

 رعشلا يف اهرثأو نيطسلف

 مل ةيرتحب دئاصق ءرصاعملا

 .(قيلعتو قيق قيقحت) رشنت

 باهش مساج حلاص
 (ماك40-1514) (ها106-149١)

 متهم «يمالعإ .ءملعم
 .ةيضايرلا نوؤشلاب

 مالعإلا ةرازو ليكو

 .تيوكلاب ةحايسلاو رشنلاو

 سّردو «تيوكلا يف دلو

 دحأ وهو «ةدع سرادم يف

 فقل 38
 . يضايرلا

 :باتك هل

 )١١/11/ 757 ع عمتجملا (1)

 .37١؟ صض (ه 6

 فضي

 يف ميلعتلا خيرات

 مايأ جيلخلاو تيوكلا

 اهيوري تاياكح :نامز
  .باهش مساج حلاص
 ةموكح ةعبطم :تيوكلا

 هه «تيوكلا

 .(١جم) ص

 ةلسلس ىلإ ةفاضإلاب
 يف ةحايسلا نع تالاقم
 فحصلا يف ترشن جيلخلا

 .ةيلحملا

 (ماكخا 15١10 (ها405-115)

 .بيدأ «بتاك

 ىقلتو « ضايرلا يف دلو

 ءاملع ىلع يلوألا هميلعت |[
 يكسمللا مرحلاو دجل

 فقفإ 7 5
 ." فيرشلا

 : هتافلؤم نم

 ركتبملا ميوقتلا-

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (0)

 7(2ط) ال" ص ةيدوعسلا

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش
 هلو 170/١: برعلا ةريزج

 :باتك يف ةيفاو ةمجرت
 ةريس نايب يف :نامجلا دئالق

 ةمارغ-نب رمع /نامحس لآ

 .408 - 4١ ص - يورمعلا

 يرمعلا ناميلس نب حلاص

  .ىقوألا ىفصملا

 رشن راد :ةيردنكسإلا

 ء.هاا"٠8  ءةفاقثلا

 .صضام

 نم راهنألا ىقتلم

 عم عبط) راعشألا ىقتنم

 .(قباسلا باتكلا

 نب حلاص خيشلا ناويد-
 هققح /نامحس نب ناميلس

 نازوف ميه اربإ هل مدقو

 راد :قشمد .نازوفلا

 .ها١1٠5 ءركفلا

 سئافنلا عومجيم

 ةيهشلا بكئارغلاو ةيرعشلا

 عم كارتش ثالاب عمجو فيلأت)

 دبع نب نمحرلا دبع

 نب ناميلس نب زيزعلا
 «نا.د.م.د - .(نامحس

 .صاك٠ فىهاالؤا

 يرمعلا ناميلس نب حلاص
 (ماكتكل ب 1918) (هاك11 15090

 .يوبرت «ملاع

 ملعلا لاجر نم دعي
 ءاسرإ ىف اومهاس نيذلا

 يف يماظنلا ميلعتلا دعاوق .
 تعسوت ىتح «ةيدوعسلا

 يف ميصقلا ةقطنم يف هتعقر
 لوأ وهو ءيسايق تقو



 : يمشولا ناميلس نب حلاص

 ةقطنملا يف ميلعتلل دمتعم

 ناكو .فراعملل ةرازو ىلإ

 .فيلأتلاو ةرادإلاو ميلعتلاو

 صيخرت ىلع لصحو
 يتلا ميصقلا ةديرج رادصإب

 ه8 ماع ذنم ةفاقثلا

 ماظن رودص ىتح

 ,'"0ةيفححصلا تاسسؤملا

 :باتك هتافلؤم نم عبط
 مهتذمالتو ميلس لآ ءاملع

 :ضايرلا - . ميصقلا .ءاملعو

 هاك 6 «عاغشإلا عباطم

 .جما

 يمشولا ناميلس نب حلاص
 (ماققل !ة11) ه1 418-185

 .بتاك «رعاش ؟بيدأ

 يف عساؤ طاشن هل

 ةيبدألاو ةيخيراتلاو ةيركفلا

 دحأ وهو .ةيدوعسلا ىف

 /ممث/١٠1) 5555 ع ةريزجلا قفز

 / /5/8 ضايرلا (ه١

 ص ميصقلا مالعأ ءهه١05

 يخرؤم مجعمو 016

 1١١ نص ةيبرعلا ةريزجلا

 ..(كردتسملا رظناو). 7

 افوكيل

 يف نيلماعلاو نيسسؤملا

 "0 يبدألا ميصقلا يدان

 : هتافلؤم نم

 :يناسارخلا ملسم وبأ

 - . ةيسابعلا ةوعدلا بحاص

 «نبدألا ميصقلا يدان :ةديرب

 .صا40 هه

 .ًارضاحو ًايضام ءاوجلا
 ةماعلا ةسائرلا :ضايرلا
 ءها54٠5 بابشلا ةياعرل

 .(* ؛اندالب هذه)- .سص 0١

 اها14::ه8 ....د اعط

 ءالخبلا باتك ىف ةيخيراتلاو

 ةيعمجلا :ةديرب ..  ظحاجلل
 ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ءها405 .نونفلاو
 .صا64

 ةسارد :ةماميلا ةيالو
 ةيداصتقالا ةايحلا يف

 مجعم اما بجر) -

 ص ةيبرعلا ةريزجلا يخرؤم
 ءايدألا ةعوسومو «8

 م نييدوعسلا باتكلاو

 رصعلا ءارعشو ,؛ 1

 برعلا ةريزج يف .ثيدحلا
 ةفليففل

 ةياهن ىتح ةيعامتجالاو
 - .يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 دبع كلملا ةبتكم :ضايرلا
 .هءها1١84 ةماعلا زيزعلا

 لامعألا ةلسلسم) -

 ١(. ؛ةمكحملا

 نب زيزعلا دبع نب حلاص

 (ماقكاك ددن) هل 1175100

 عمجملا وضع .هيقف
 ملاعلا ةطبارب يهقفلا
 .يمالسإلا

 هتافو دعب باتك هل ردص

 .«مالسإلا دصاقم» :ناونعب

 نبا راد :مامدلا ؟ضايرلا -
 ءها41 .يزوجلا
 .سص

 ثاحبأ ةعومجم وهو
 تاعوضوم يف ةعفان

 باوبأ مظتنت «ةقرف

 داقتعالا ىف ةعيرشلا

 ةماعلا بادآلاو تايهقفلاو
 .ةرصاعم ةدجتسم اياضقو

 ةديرج يف اهرشني ناكو

 .ه17/8 ماع ذنم «دالبلا»

 (مادكا -1515)(ها١ئ١11- 40*17

 لجر «رشان « يفحص

 .لامعأ



 يدامرقلا يداهلا حلاص فرخ لامج دمحم حلاص

 يف لئاوألا داورلا دحأ

 نممو «ةيدوعسلا ةفاحصلا

 ملقلاب اهريوطت يف اومهاس
 هتامهاسم ددعتو يأرلاو

 ةرتفل ةيمالسإلاو ةيركفلا
 ىلإ لمع دقو .ةليوط
 نم ددع يف كلذ بناج

 ةيريخلا تالاجملا

 قيقشلا وهو .ةيذيفنتلاو
 فورعملا بتاكلل ربكألا

 .لامج دمحم دمحأ

 ةكمب ةفاقثلا ةبتكم أشنأ

 ةديرج سسأو «ةمركملا

 ىلوتو ه1119/5١ ماع ؛ءارح»

 لمعو ءاهريرحت ةسائر

 ةديرج ريرحتل ًاسيئر

 ريرحتل اسيئرو ؛«؛ةودنلا»
 «ةعانصلاو ةراجتلا» ةلجم

 ةيراجتلا ةفرغلا اهردصت ىتلا
 .ةمركملا ةكمب

 طوطخفم باتك هل
 تاركذم» :ناولعب

 .هتمجرت هيف دروأ «تالخرو

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 حلاص :ءاضيبلا ةحفصلا

 ام عيمج :لامج دمحم

 /هللا همحر هئاثر ىف بتك

 دمحم حلاص ءانبأ دادعإ

 راد :ةمركملا ةكم . .لامج

 ءبها5١5 «ءةفاقثلا

 0الاولللا

 :اهنم «تافلؤم ةدع هل

 لوسرلا ةنيدم رابخأ

 /ةنيمثلا ةردلاب فورعملا

 ت) راجنلا دومحم نب دمحم

 -.رشنو قيقحت (ه"5“

 ةبتكم : ةمركملا ةكم  ."ط
 .صااكال يها١1٠4 «,ةفاقثلا

 روصملا جاحلا ليلد

 4. ط  .ةعبرألا بهاذملا

 «ةفاقثلا راد :ةمركملا ةكم

 ماكل

 :ةمركملا ةكم  .ةط

 ءها79" .ةفاقثلا راد

 .صا54

 :ةمركملا ةكم  .ةط

 ملاعلا رابخأ :رظناو )١(

 /؟0/- 1119 ع يمالسإلا

 ءاعيزألاو ه0

 /9/١١؟5 (ةنيدملا قحلم)

 يف ةمجرت هلو .ه 6

 2447 - "41١ /؟ ةينيثثألا

 ةريزجلا يخرؤم مجعمو

 ةعوسومو .؟”” ص ةيبرعلا
 نييدوعسلا باتكلاو :ءابدألا

 مالعإلا ليلد , ١/5

 ت49 2416 ص مالعألاو

 نرقلا يف زاجحلا مالعأ

 رشع سماخلاو رشع عبارلا
 .45 - الا//4 يرجهلا

 ءها4#٠#* قةفاقثلا راد

 .صا_[6ة

 تاللاقم :تانمؤملل لق

 :ةدج - .ةأرملا لمع لوح

 ءها417؟ ءعمتجملا راد
 .صا*#

 نيب ةملسملا ةأرملا

 :ةمركملا ةكم  .نيتيرظن

 «يمالسإلا ملاعلا ةطبار

 - .ضصاء86١ اه 48

 .(87 ؛قحلا ةوعد)

 «يراجتلا بتكملا : توريب

 .صا١71 ه4

 يدامرقلا يداهلا حلاص

 (ماكدا 11120 (ه14 7 116

 «يوغل «ثحاب ءذاتسأ

 .مجرتم «بيدأ

 يبعش كر طسو يف أشن

 ةمصاعلاب نيوافلحلا ىحب

 ذنم  لغتشاو .ةيسنوتلا

 - سيراب نم هتدوع

 تايناسللاب متهاو «ةيسنوتلا

 مسق» سسأو «ةمجرتلاو

 تانيتسلا ةيادب ىف «ةينسلألا

 ثوحبلاو تاساردلا



 يدامرقلا يداهلا حلاص

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 لضف هل ناك يذلا ءسنوتب

 نييناسللا نم ةاون نوكت يف

 نيب نم ناك امك .نييسنوتلا

 نابشلا نيفقثملا نم ةبخن
 ةلجم اوردصأ نيذلا

 .ةديدجتلا»

 هتحورطأ عوضوم ناكو

 ةغل ةأشنب ىنعت ةيليمكتلا

 ةيبرعلاب اهروطتو ةضايرلا
 لالخ نم) ىحصفلا

 نم) ةجرادلاو (ةفاحصلا
 (عراشلا تاليجست لالخ

 لالخ نم) ىطسولاو
 عوضومو .(ةعاذإلا

 هاروتكدل ةيساسألا هتحورطأ

 ةيبرع ًايوينب فصي ةلودلا
 يف ةمصاعلا سنوت ناكس

 يتوصلا نييوتسملا
 .يوحدلاو

 :هلامعأ نم

 .(رعش) ةيحلا ةمحللا -

 «سيريس راد :سئوت -

 .صال هه

 ءسنوت 3 1
 .صهم ها

 شالب كاتفيب دحاو

 .(رعش - رشني مل) محل

 شيآ راتنوغ /زيوزوتلا -

 ىلا

 .(ةمجرت  ةيحرسم)

 .صأا' ه4

 كلام /ةلازغ كبهأس -

 :سنوت - .(ةمجرت) دادح

 «رشنلل ةيسنوتلا رادلا

 .صا/ل١ ماكل

 وب ديشر /قيلطتلا -

 :سنوت - .(ةمجرت) ةردج
 ها « سا ريس راد

 احم ميكحل !احم

 .نولج نب رهاطلا /هوتعملا

 «ساريس راد :سنوت

 ه5

 ملع يف سورد -

 ناج /ةيبرعلا تاوصأ
 :سنوت - .(ةمجرت) ونيتناك

 ثاحبألاو تاساردلا زكرم

 «ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 .صالا هاللل

 ةينسلألا يف سورد -

 يد نانئيدراف /ةماعلا

 كارتشالاب ةمجرت) روسوس
 دمحمو ةنيجع لمحم عم

 رادلا :سنوت  .(شواشلا

 ءها08٠4 ,باتكلل ةيبرعلا
01 

 )١( ةيسنوتلا فراعملا ةرئاد "/

 -بيطلا ملقب ىلا كك فإ

 نمحرلا دبع نيدلا حابص

 ديشر /ةياور :راكنإلا -
 - .(ةمجرت) ةردج وب

 ةينطولا ةسسؤملا :رئازجلا

 ها 5 ءباتكلل

 .ص "04

 تاباتك ىلإ ةفاضإلاب

 صصقو «ةيسنرفلا ةغللاب
 تايرود ىف «كلذك راعشأو

 1 .ةيسنوت

 نمحرلا دبع نيدلا حابص
 (ماكؤال_ 5000 (هل428-0)

 يملعلا عمجملا ريدم

 «نيفنصملا راد» ب فورعملا

 .دنهلاب هرك مظعأ ةنيدم يف

 .هتايح لج هيف ىضق
 تاذ ًابتك فلؤي نأ عاطتساو

 لوح ةريبك ةميق
 ةيخيراتلا تاعوضوملا

 ًاصصختتم ناكو .ةيبدألاو

 «يمالسإلا دنهلا خيرات يف

 «تاذلاب ةيلوغملا ةرتفلاو

 «يرجاملا حلاص «يشدكبلا -

 فيرعتلا عجارم هيفو
 يف ةمجرت هلو .هل مجرتملاب

 نيفلؤملا مجارت باتك
 ءالمه "54/4 نييسنوتلا

 ؟؟14 ص نييسنوتلا ريهاشمو

556 



 نمحرلا دبع نيدلا حابض

 «قيقحتلاو ثحبلا نم

 نيرشع ىلع وبري ام فلأو

 .ىرخألا هتافلؤم ادع «ًاباتك

 عمجملا يف هدوهج نمو

 نع تدقع ةودن ىلع هفارشإ

 نيقرشتسملاو قارشتسالا

 لوأ تناكف «ه١8401١ ةنس

 ةيملاعةيملعةودن

 ددع اهرضحو ءاهعوضومب
 نيققحملاو ءاملعلا نم هيجو
 ءاهجراخو دنهلا نم

 ةيملع ثوحبب اهيف اومهسأو
 .ةيمهأ تاذو ةفداه

 ثداح رثإ يفوت

 ىلإ هروضح دعب ءمادطصا
 ةودن يف ةكراشملل ؤتهكل

 بدألا ةظباز اهتدقع ةيبدأ

 ةكرح «لوح» يمالسإلا

 نافرع نب دمحأ ديسلا مامإلا

 ىلع اهرثأو ةيداهجلا ديهشلا
 .©اهبادآو ةيدرألا ةغللا

 حلاصلا ميهاربإ يحبص

 ماو 19750 هل 4١1/14

 «بتاك «ثحاب ءملاع

 .ةيعاد

 علا جم يمالسإلا ثعبلا )١(

 (ه1404 ةرخآلا ىدامج) 4

 .348  ةالص

"5١ 

 ىقلتو « سلبارط يف دلو

 ةيندملا ةيوناثلا هتسارد

 ةيبرتلا راد يف ةيعرشلاو
 .اهيف ميلعتلاو

 ةداهشلا ىلع لصح

 ةيلك نم (ةزاجإلا) ةيلاعلا
 لان امك «نيدلا لوصأ

 ماع.ةيملاعلا ةداهشلا

 .مم6

 اسنرف ىلإ رفاس
 ةداهش لانو ءةساردلل

 بادآلا يف ةلودلا هاروتكد

 .م1584 ماع

 تايمالسإلل ًاذاتسأ لمع
 ةعماجلا ىف ةغللا هقفو

 نم ًاددع ىلوت امك «ةيئانبللا
 سيئر بئان اهرخآ بصانملا

 يمالسإلا يعرشلا سلجملا

 ةنجللا سيئرو «ىلعألا
 رشع سماخلا نرقلل ايلعلا
 نيمألاو «نانبل يف يرجهلا
 .نانبل ءاملع ةطبارل ماعلا

 يف ًاوضع ناك امك

 يف ةيبرعلا ةغللا عمجم
 ةكلمملا ةيميداكأو «ةرهاقلا

 يملعلا عمجملاو «ةيبرغملا
 ةنجلو «ءدادغب يف يقارعلا
 ىلعايلعلا فارشإلا

 .ىربكلا ةيبرعلا ةعوسوملا

 حلاصلا ميهاربإ يحبص 1

 ةيبرعلا ةمظنملا هتحنم
 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل

 يذداهتجالا ريكفتلا) ةزئاج

 لتقو

 «تافلؤملا نم ديدعلا هل

 : اهنم

 :ةيمالسإلا مظنلا
 :٠ توريب - .اهروطتو اهتأشن

 «نييالملل ملعلا راد

 .صك0 م فلامو

 - .مالسإلا يف ةأرملا

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب
 «هرشنلاو تاساردلل

 .صوال ه0

 وهو :ةغالبلا جهن -
 فيرشلا هراتخا ام عومجم

 ص لايتغالا: ةرئاد يف مالعأ قفز

 ال8 ع عمتجملا 8

 عود (اه 5/1/4)

 عو (ه1//١140197) ا/4ا/

 ه2(غله 8/1

 ص مالعألا او مالعإلا ليلد

 دروملا مالعأ مجعم 6

 يف ةمجرت هلو ء758 ص

 لبقتسمو مالسإلا» هباتك

 ءاقل رخآو ««ةراضحلا

 رفص :ةيمالسإلا ةلاسرلا

 .1335 ص ه7



 ريمأ مالك نم يضرلا
 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 هسراهف ركتباو هصن طبض)
 راد :توريب  .(ةيملعلا

 مااا «ينانبللا باتكلا

 .صم6؟
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 لالج حالص

 (ماككا-:20)(هاك١41-50)

 نييفاحصلا داحتا سيئر

 نييفحصلا بيقن «ةقرافألا

 سلجملا ليكو «نييرصملا
 «رصم يف ةفاحصلل ىلعألا

 ةديرج ريرحت سيئر بئان
 .مارهألا

 ,«مويلا رابخأ» ةديرج يف
 «مارهألا» ىلإ لقتنا اهنم و

 اهب يملعلا مسقلل اسيئر

 ةلجم ريرحتل اسيئرو
 «لبقتسملا مولعو بابشلا»

 بحاص ناكو .مارهألا

 مولعلا يداون ءاشنإ ةركف

 رودي ماقو م4 ماع

 لالخ نم يملعو يعامتجا

 «يداونلا كلتل هتياعر

 نم ديدعلا يف هتكراشمو

 لاوش) ١١١ ع لصيفلا (0
 ليلد ء#14 صا(ه

 ١24؟ ص مالعألاو مالعإلا

 /مم/1 685١٠ع رابخألا

 85795ع مارهألا ها 01

 ددعلاو (هههه/5

 .. هيلي. يذلا



 تارمتؤملاو تائيهلا
 .©0ةيلودلا

 :هلامعأ نم

 :ةيبرعلا ةراضحلا ةيرق

 /ةضهنلا عوبني
 ؛نورخآو وداب . س .نوج

 عم كارتشالاب ةمجرت)

 :ندنل ؛جدربمك - .(نيرخآ

 دهعم ةعسبطم

 ىها99 «.ستيسوشتاسام

 .ص'"” ه*

 ظفاح حالص

 )1545-14115اه()1١910-ك؟ككام(

 نم بطلا ةسارد كرت

 .ةفاحصلل غّرفتلا لجأ

 ةلجم ريرحت ةسائر ىلوت
 ءها84١1 ماع «ةعاس رخآ»

 مئاغ يحتف يئاورلا كراشو

 زور» ةلجم ريرحت ةسائر يف
 ."”ه1817 ماع «فسويلا

 ناضمر) ١1١ ع لصيفلا )١(

 .(ها4أ5

 لاوش) 184 ع لصيفلا (0)

 ليلد 17" ص (ه7

 473١. نص مالعألاو مالعإلا

 ينل

 : هلامعأ نم

 تاكرش ةصق :قارتخالا

 - .(بيهش رداقلا دبع عم
 ءرشنلل انيس :ةرهاقلا

 .ص 1 هاآن4

 يداش حالص

 (ماكووك-20)(ها؟09500)

 .يركسع «يمالسإ ةيعاد

 ءةيرث ةرسأ ىفأشن

 «ةيركسعلا هتسارد عباتو

 ناوخإلا ةعامج ىلإ ىمتناو

 ءارو نجسسلا ىلإ مادعإلا
 مل امدنع كلذو . .نابضقلا

 ناكف ..هنيد ىلع نداهي

 نأ دعب ةروثلل ًاداضم هفقوم

 مغرلا ىلع ءاهجهنم تريغ
 يتلا ةميمحلا ةقادصلا نم
 ءاهتريسم دئاقب هطبرت تناك

 رظنمو ءاهتكرح مظنمو

 دبع لامج اهتفسلف

 9 صانلا

 :هل ردص

 '” اة ةففشإ ىلا ع عمتجملا فرش

 يلع ملقب 4" ص (ه49

 .نينسح زيزعلا دبع

 روبصلا دبع حالص

  خيراتلا نم تاحفص -

 د .ا؟طدد .رمعلا داصح

 عاعشلا ةكرش :تيوكلا

 بطمه ءهرشنلل

 ةكرحلا ةلسلس) - .ضص#و٠ ٠

 .(7* ؛ةيمالسإلا

 انبلا نسح :ناديهشلا -'

 .#ط د .بطق ديسو

 راد :رصم «ةروصنملا

 .صال4 ءها١٠١54١ «ءافولا

 روبصلا دبع حالص

 (ماكحا-1998)(ها1401- 101

 سسؤم ء«ريبك رعاش

 2 .رصم

 هناويد ىلع همسا درو

 حالص :«يدالب يف سانلا»

 ةباتكب ةيبدألا هتايح أدب

 هجتاو «ةريصقلا ةصقلا

 ماع رعشلا ىلإ ةقيقح

 ناعرسو «ليعامسإ نسح

 هجتاو اذه رثكأ فاعام

 زكرو «يبرغلا رعشلا أرقي

 ءاكفاكو تويليإ رعش ىلع
 راس يذلا هاجتالا اذه ناكو

 رعشلا رجهب ًاناذيإ هيف



 روبصلا دبع حا 14" روبصلا دبع حالص

 هنازوأب يدوماعلا يبرعلا
 .هضيراعأو

 سسؤياذكه لظو
 .هنع عفاديو رحلا رعشلا

 نم هجرخت دعب لمع
 ةيبدألا ةفاحصلا يف ةعماجلا

 ةلجمب قحتلاو .«ةيسايسلاو

 ىلعو .««فسويلا زور»
 تمن ِثيذاحأ رشن اهتاحفص

 «ديدجلاههاجتا نع

 عم ةيماح كراعم ضاخو

 دومحم سابع ريبكلا بيدألا
 رعشلا ةيضق لوح داقعلا

 .هيف ديدجتلاو

 ةمئاقلا يف همسا جردأ دقو

 بتكم اهردصأ يتلا ءادوسلا

 لباق هنأل «ليئارسإ ةعطاقم

 «مهريغو نييفحص ءًادوهي

 .يموكحلا هبصنم مكحب
 ءريثك دقن هيلإ هجو امك

 ضعبل هضرعت ثيح نم
 هزمغو «نيدلا رومأ

 هئازهتساو ءءايشأل

 . . تاسدقمب

 :هتافلؤمو هلامعأ

 :رعشلا

 يدالب يف سانلا ناويد.

 .ماو1/

 ةسارد هط دومحم يلع مكل لوقأ ناويد

 .ماؤكا

 سرافلا مالحأ ناويد :

 .م14 ميدقلا

 1١91١. ليللا رجش -

 .ماوا/

 : تايحرسملا

 .م1558 جالحلا ةاسأم

 .ماوكال ليل رفاسم

 .م1959 رظتنت ةريمألا

 نونجيملاو ىليل

 .ما1

 : تاساردلا

 رصعلا تاوصأ

 ش .ماول

 .ماوكا

 .ماوك9

 انرعشل ةديدج ةءارق -

 . 1954 ميدقلا

 .م1564

 .م1959 ةملكلا ىقبتو -

 ."0019459 تاراتخمو

 : هيف بتك اممو

 دبع ىلع هرثأو ثتويلأ

 دمحم /بايسلاو روبصلا
 :توريب  .نيهاش

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 .رشنلاو

 يف ةيلامجو ةينف ميق -
 :روبصلا دبع حالص رعش

 ةيلامجو ةيليلحت ةسارد
 ةحيدم /ركفلاو نفلا لوح

 ةئيهلا :ةرهاقلا  .رماع

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 ه5

 ةيصن ةشسارد :رحلا رعشلا

 ء“ عا" جم بتكلا ملاع )١(

 ةدعقلا وذ) ١5 ع لصيفلا

 624 ع عمتجملا ء(ه 65

 ص (ه٠/101/؟6)

 م/م عاو 6

 ١8 ه4 ص( ه٠

 256 ص ةيفحصو الجر

 #16 ص داورلا عمو

 يبرعلا ركفلا مالعأ روصمو
 ص ءارعشلا ةكلممو 1١

 دروملا مالعأ مجعمو 6

 ١)58. ص



 رصن دمحم حالص

 دبع ةسامح دمحم /روبصلا

 ةبتكم :ةرهاقلا - . فيطللا
 .يجناخلا

 .جرف ليبن /توملاو ةايحلا
 يموقلا زكرملا :ةرهاقلا -

 ها 6 «ةيليكشتلا نونفلل

 (ماذوزا د00 (ه1 4075 )

 تاحفصلاب لفاح هخيرات
 .٠ . سانلا بيذعتو ءادوسلا

 هؤالمز همهتا امدنعو

 يتلا ةعينشلا لاعفألاب .

 «لثملاب مهيلع در ءاهبكترا
 هب هومهتا.ام لثمب مهمهتاو
 ةنايخلا ءالمع) : هباتك يف

 !«كفإلا ثيدحو

 : هيف بتك اممو

 :رصنت حالص -

 نينسح /ةاسأملاو ةروطسألا
 ةبتكم :ةرهاقلا .مورك

 ه5 «نيدلا لامك

 :ركذتي رصن حالص -

 /ةروثلاو تارباخمل ا

 :ةرهاقلا - .مامإ هللا دبع

 «فسويلا زور ةسسؤم
 ه5

"6 

 : هتافلؤم نمو

 نطولا :ةرهاقلا  .؟ط

 ه6 « يبرعلا

 ةكرعم : ةيسفنلا برحلا

  .؟ط  .دقتعملاو ةملكلا
 «يبرعلا نطولا :ةرهاقلا

 ها

 ثيدحو ةنايخلا ءالمع

 نطولا :ةرهاقلا  .كفولا

 مهم « يبرعلا

 ةفسلف :ةيفخلا برحلا

  .اهتمواقمو ةيسوساجلا
 نطولا :ةرهاقلا  .؟ط

 كاد « يبرعلا

 رميخم حالص
 (ماق1555-44)(ه14:8- نلركلا

 طباض .ءسفن ملاع

 .يركسع

 .ءرصمب اينملا يف دلو
 امدنع ةلتاق تاباصإب بيصأ
 .ةيراطبلل ًايميلعت ًاطباض ناك

 ىلإ ةسارد ةثعب يف لبقو

 ءاسنرف يف نوبروسلا
 ةداهش ىلع اهنم لصحف
 ءماعلا سفنلاملع
 .«يعامتجالاو «يوبرتلاو

 رميخم حالص

 ءايلعلا تاساردلا مولبدو
 ةماعلا ةيوضعلا ىلع لصحو

 ةيسنرفلا ةيعمجلا يف
 ماع سيرابب خاشورلل
 ىلع لصحو « 4
 .1981 ماع ةلودلا هاروتكد

 ةيعمجلا يف ًاوضع ناك مث
 نيجلاعملل ةيرصملا

 ملع ةنجل وضعو « نييسفنلا

 ىلعألا سلجملاب سفنلا
 مولعلاو نونئفلاو بادآلل

 ةنجل وضعو «ةيعامتجالا
 تايلكب ةذتاسألا ةيقرت
 .(”رصم يف ةيبرتلا

 بتكو ثوحب هلو

 ءافيلأتو ةمجرت «ةديدع

 : اهنم

 تامزيناكيمو انألا
 ديورف انا فيلأت /عافدلا

 عم كارتشالاب ةمجرت)
 ميدقتو قزر ليئاخيم
 :ةرهاقلا - .(رويز ىفطصم

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 بها

 يف ةيساسألا تافلؤملا)
 .(يسفنلا ليلحتلا

 خماص.  -

 :ليحتسملا فرعت ال ةدارإ )١(

 ص باعصلا اودحت ءالؤه .

 كل - 5و



 يمامعلا نيدلا حالص "ها رميخم حالص

 ًايسفن نيفوفكملا ةياعر -
 فيلأت /اينهمو ًايعامتجاو
 ةمجرت) لوراك . ج. ساموت

 ملاع :ةرهاقلا .(ميدقتو

 : كرويوين ؛ةرهاقلا ؟بتكلا

 ءنيلكنارف ةسسؤم

 .صاأم7

 /تلطشجلا سفن ملع

 ةمجرت) موييج لوب فيلأت
 | ليئاخيم.هدبع عم كارتشالاب

 فسوي ةعجارمو قزر
 ةسسؤم :ةرهاقلا  .(دارم

 ميلعتلا ةرازو :برعلا لجس

 هها98#  .ءىيلاعلا
 ا

 ناج /ةيسايسلا ةياعدلا

 ةمجرت) كانيمود يرام

 ليئاخيم هدبع عم كارتشالاب
 ةبتكم :ةرهاقلا - .(قزر

 .ةيرصملا ولجنألا

 يئايزيفلا لاجملا -
 «ءنيفوفكملل ينهملاو

 هم

 ليهأت خيرات
 .ه8*٠19 «نيفوفكملا

 ةيلاعفنالا طامنألا

 .ها١4١ «نيفوفكملل

 ةيموقلا ىف تاسارد -

 .ها781 «ةيبرعلا

 :ةيبرعلا ةيكارتشالا

 «ةيسكراملا ضحدي سكرام

 ه5

 /ةأرملا ةيجولوكيس -

 /ةيصخشلا ةيجولوكيس

 مالم «تاكتون

 «ةيصخشلا ةيجولوكيس -

 .ما"84

 ىلإ لخدملا 3

 هامل

 ملع ىلإ لخدملا -

 «يعامتجالا رسفنل دلا

 مام

 ةحصلا ىلإ لخدملا 3

 .ها7848١ «.ةيسفنلا

 يف ةيروث ةيرظن وحن -

 .ةيبرتلا

 ىسفنلا ليلحتلا -

 ه0 «باصعلل

 يف تالاح رسمت د

 ديورف /يسفنلا ليلحتلا
 .ها7947 :(ةمجرت)

 يكولسلا جالعلا يف

 نترام دفيد /يتايرهاظلاو
 .ها917 «(ةمجرت)

 ةعاشإلا ةيجولوكيس -

 .ها999 2(ةمجرت)

 ديحو رايعمك ةيباجيإلا
 دنع دفاوتلا صيخيشتل ديكأو

 .ه404١ «نيدشارلا

 يمامعلا نيدلا حالص

 (ماكرلك 15950 هل 4 ١ث” 806*"1)

 يف ريبخلا سدنهملا

 : .ةيعارزلا مولعلا

 يوناثلاو .هدلبب يئادتبالا

 عبات مث .سقافص دهعمب
 ودروب ةعماجب هميلعت

 يموقلا دهعملابو ءاسنرفب
 .سيرابب ةحالفلل

 فرشأ ١956 ماع يفو

 ةسدنهلل ثوحبلا زكرم ىلع
 .ةيفيرلا

 ثوحبلا نم ديدعلا هل
 ةيمنتلاو ضرألا مولع يف

 باتك ققحو «ةيعارزلا
 نبال «ةيحالفلا مولعلا»
 .""”ءاوعلا

 و5 ص نييسنوتلا ريهاشم )غ2

 اال د



 يمساقلا يمظعألا نسحلا ءايض

 يمظعألا نسحلا ءايض

 (ماوؤك 50:0 (ها 42ش د00)

 .ققحم «ثّدحم «ملاع

 ةعماجلا ءانبأ دحأ .

  مولعلا راد) ةيمالسإلا

 ثيدحلا ذاتسأو (دنيويد

 ةودن) مولعلا راد يف هقفلاو

 .(ؤنهكل  ءاملعلا

 نفي

 (ض)

 ديدعلا يف ًاسردم لقنت

 تاعماجلاو سرادملا نم

 مث .دنهلا يف ةيمالسإلا

 راد يف ىونلا هب رقتسا
 دقو «ءاملعلا ةودن مولعلا

 توريب يف ةدم ىضق

 باتك ةعابط لامعأ قيقحتل

 «قازرلا دبع نبا فئصم»

 ثدحملا ةمالعلا قيقحتب

 يمساقلا يمظعألا نسحلا ءايض

 «يمظعألا نمحرلا بيبح

 ةردان تاقيقحت بحجاص وهو

 ملع يف ةعفان تاساردو

 ققحف .ثيدحلا لاجرو

 ثيدحلا بتك نم ًاريثك
 لوأل رونلا ىلإ اهجرخأو

 بيغرتلا باتكك «ءةرم
 نبال دهزلاو .«(؟)بيهرتلاو
 .20كرابملا

 - ةيمالسإلا ةعماجلا) يعادلا (1)

 1١- خيرات ٠١ 4 ع (دنهلا
 دئارلا ه5
 “5 خيرات 6 ع (دنهلا)

 هده و ككفنو

 عال جم يمالسإلا ثعبلا

 ١



 يوازلا دمحأ رهاطلا اندر يوازلا دمحأ رهاطلا

 يوازلا دمحأ رهاطلا

 (ماكى185-6:)(ما114 5-1١47

 .يوغللا «ثحابلا

 دعب ايبيل يتفم «خرؤملا
 .ةروثلا

 اشرحلا ةيرق ىف دلو

 قحتلاو «ةيوازلا نم برقلاب
 مث .م1915 ماع رهزألاب

 ماع سلبارط ىلإ عجر
 | داهجلا يف ًاكراشم م89

 ثيح ,؛©26أ15 ماع ىتح

 ماعلا كلذ يف نايلطلا بلغت

 ىلإ رجاهف «سلبارط .ىلع

 قحتلاو ىرخأ ةرك رصم

 ةداهشلا لانو ءرهزألاب

 .مل ماع ةيلاعلا

 ةبتكملا ىرثأ دقو
 ةداجلا بتكلا نم ةعومجمب

 هتافلؤم ضعب تردصو

 : يهو «ةراعتسم ءامسأب

 «دومحم ديمحلا دبع خيشلا

 فرعو «دومحم دمحمو

 (طر

 طيحملا سوماقلا هبيترتب
 رارغ ىلع يدابأزوريفلل

 يرشخمزلل ةغالبلا ساسأو
 «ةغللا بتك نم امهريغو

 رثكأ لمعلا اذه عم يقبو

 -197/) اماع نيرشع نم

 يملع لمع وهو م49

 ةثالث نم رثكأ غلب ءممخض 3

 مث .(جم 4) ةحفص .فالآ

 ةقيرط ىلع هبترو هرصتخا
 حابصملاو حاحصلا راتخم
 هامسو م1954 ماع رينملا

 ينعو 2«سوماقلا رصتخم»
 نتم ىلع ًارصتقم نوكي نأب
 لئاسملاب لصتي امم ةغللا
 تاملكلا طبضو ةيملعلا

 ..لاعفألاو

 خيرات ةسارد ىلع دمعو

 .""اهلاطبأ داهجو ايبيل

 -رشع عبارلا نرقلا مالعأ )000

 : ةعوبطملا هلامعأ نم

 مامإلا ةرجهلا راد مامإ

 هللا يضر سنأ نب كلام

 - .(قيلعتو حيحصت) هنع

 بتكلا ءايحإ راد .:ةرهاقلا

 هاا” (ءةيبرعلا

 .صاللك»

 خيرات :بذعلا لهنملا
 كب دمحأ /برغلا سلبارط
  .(فارشإ) بئانلا
 .لاد.ما.د

 «ةيبيللا نادلبلا مجعم -

 .مها84

 :سوماقلا راتخم

 راتخم ةقيرط ىلع بترم

 رادلا :سنوت ؛برغلا

 كككت_- ١/١ يرجهلا -

 صض نييبيللا نيفلؤملا ليلد
  004ل" ١.



 توواج رهاط 6" يوازلا دمخأ رهاطلا

 هاك «باتكلل ةيبرعلا

 .صاالا/

 سوماقلا بيترت -
 ةقيرط ىلع طيحملا
 ساسأو ريثملا حابصملا

 :ةرهاقلا  .؟ط  .ةغالبلا

 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد
 .جم ها

 ؛برغلا سلبارط  ."ط

 .جمأ هآؤكنت «باتكلل

 ةيادب نم سلبارط ةالو -

 ةياهن ىلإ يبرعلا حتفلا
 راد :توريب - يكرتلا دهعلا

 حامرلا دمحم :ايبيل ؛ حتفلا

 .صالؤ6 ءها٠8١ «ةنيشب

 تعصر راد :توريب .#ط - .ايبيل

 «يبرعلا ثارتلا راد : حتفلا

 .ص4أ15 ه5

 نيدلا ءاهب /لوكشكلا

  .(قيقحت) يلماعلا

 بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا

 عيزوت :ضايرلا ؛ةيبرعلا

 ةمدقملا ءءاوللا راد
 .جما فاالا

 «برغلا سلبارط خيرات -

 نميف راكذتلا ءىمسملا
 اهب ناك امو سلبارط كلم

 حرش وهو .رابخألا نم
 ةديصق ىلع نوبلغ نبال

 مئادلا دبع نب دمحأل

 - .(قيلعتو حيحصت)
 ةيفلسلا ةعبطملا :ةرهاقلا
 ها: اهتبتكمو

 .صل

 يف يخورفلا ةموظنم -

 ءاظلاب قطنت يتلا تاملكلا
 - .(حرشو قيقحت) داضلاو

 حتفلا راد : .كوريب

 ه5

 بيرغ يف ةياهنلا -

 وبأ /رثألاو ثيدحلا
 دمحم نب كرابملا تاداعسلا

 قيقحت) ريثألا نب. يرزجلا

 دمحم دومحم عم كارتش مالاب

 د :ةرهاقلا .(يحانطلا

 .«ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 .جمو مااا

 يف لاطبألا داهج

 دا .«برغلا سلبارط

 5 تضف

 ايبيل مالعأ -

 هدمحأ /لولهبلا ناويد -

 قيقحت) .لولهبلا نسح

 07 باتكلا
 - .ةقربو سلبارط ةدحو

 ءراونألا راد :ةرهاقلا

 .ص وا م16

 - .ىواتف عومجم -

 ء.حتفلا راد .:ثتوريب

 .صام5 .مهامثو»#

 سبتقملا رينملا ءوضلا -
 نب كلام مامإلا بهذم يف
 يسيطفلا دمحم /سنأ

 راد :ةرهاقلا  .(قيقحت)

 ءه18/8 «ىبرعغلا باتكلا
 00 .ضصال

 ايلاطيإ لامعأ نع ةذبن -

  .برغلا سلبارط يف
 مسالاب) تء.د :ةرهاقلا

 ديمحلا دبع راعتسملا

 .(دومحم

 ةيضقلا نأشب ريرقت -

 اهب لصتي امو ةيسلبارطلا
 يف زيلجنإلا لامعأ نم
 ةنجللا هعفرت :سلبارط

 ىلإ ةرهاقلاب ةيسلبارطلا
 ةيبرعلا لودلا ةعماج

 ةيمالسإلا تائيهلاو
 :ةرهاقلا  .(كارتشالاب)

 ءةيسلبارطلا ةنجللا

 .صالا مالكم

 توواج رهاط
 م1550( 41 مر

 .بتاك



 يرشخ رز نمحرلا دبع رهاط "هم ميكحلا دبع رهاط

 ةغللاب تافلؤم هل

 . .ةيسنرفلا

 .رئازجلا ثادحأ يف لتق

 ميكحلا دبع رهاط

 (1م1596- 5157١1(ه1116ه-114)

 2 يسايس بتاك « ىفحص

 .رشان

 ءرصمب ةيلهقدلا يف دلو
 مث «ةروصنملا يف ملعتو

 يف ةزاجإلا ىلع لصح

 ةعماج نم يزيلكنإلا بدألا

 ةديرجب لمع «ةرهاقلا

 | .ةيروهمجلا مث' ءاسملا

 ثيح توريب ىلإ لقتناو
 زكرم ةدايق هيلإ دنسأ
 عباتلا ينيطسلفلا طيطختلا

 لمع امك .ريرحتلا ةمظنمل

 .دادغب يف ةروثلا ةديرجب

 لصحف سيراب ىلإ لقتنا
 نم هاروتكدلا ةجرد ىلع

 ىلإ اهدعب عجر .نوبروسلا
 ةركف» راد سسأف هنطو

 . 20ش

 :هتافلؤم نم

 نيرشت برح لوح

 م ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ )١(

 ص ١1١16.

 - .ةيكيرمألا ةيونستلاو

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب
 .رشنلاو تاساردلل

 ماع ةئام : نيسح هظاد

 يف) يبرعلا ضوهنلا نم
 - .(هدلومل ةيوثملا ىركذلا

 ركفلا راد :ةرهاقلا |

 .تاساردلل

 يف جونزلا داهطضا
 .اكيرمأ

 ةيلاضنلا ةبرجتلا

 .ةيمانتيفلا

 ةينطولا ةيصخشلا

 ةديدج ةءارق :ةيرصملا

 ؛ةرهاقلا .رصم .خيراتل

 ركفلا راذ :نيراب

 «ءرشنلاو تاساردلل

 .صاؤ4'" ه5

 نمحرلا دبع رهاط
 يرشخمز
 ماقال

 .رعاش

 ءةةمركملاةكمبدلو
 فئاظو ةدع يف بلقتو

 ةعبطملاب لمعو «ةيموكح
 ةعاذإلاب ًالوؤسم مث «ةيريمألا

 اهلالخ نم مدقو «ةيدوعسلا

 .لافطألل ًاروهشم ًاجمانرب

 ردصأ نسم لوأ وهو

 مساب .لافطألل ةيدوعس ةلجم
 ةفاحصلاب لمع . .«ةضورلا»

 رعشلا بتكو ..ةليوط ةرتف
 . .هتايح نم ةركبم ةرتف يف

 ةريصقلا ةصقلا بتكو

 يف بتكو ,.ةليوطلاو
 تاساردلاو تايعامتجالا
 جاتن لوأ ناكو .. .ةيبدألا

 وهو «ناجرهملا» هرشن
 دئاصقلا نم ةعومجم

 اهعمج يتلا بطخلاو
 كلملل ةلحر لوأ ةيسانمب

 ىلإ زيزعلا دبع نب لصيف
 .اكيرمأ

 :هيف بتك اممو

 هتايح :يرشخمز رهاط

 دبع هللا دبع /هرعشو
 ةكم  .ىفطصم قلاخلا
 «يبدألا يدانلا :ةمركملا
 .صاقأل ء[ه101١]

 رهاط رعش يف رهاظم

 راد :ضايرلا - .يرشخمز

 ها ١5مل «ةيفاقثلا لصيفلا

 قفز
 . ص ا4ا/

 ءابدأ .: يف ةليوط ةمجرت هلو (؟)
 2741 777 ص نؤويدوعس
 تع 5١ ص ةينينثالاو

 - يف ثيدحلا رصعلا ءارعشو



 اشاف وبأ رهاط "5ك يرشخمز نمحرلا دبع ره

 .: ةيرعشلا هنيواود نمو

  .ءارحصلا ديراغأ -
 ةسسؤم عيزوت :ةرهاقلا
 ,ةثيدحلا تاعوبطملا

 .صامو فهاالل4

 - .رضخألا قفألا

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت

 -.ابرتغم ناحلأ

 «سلدنألا راد :توريب

 .صا_64 مااا“

 «ةماهت :ةدج  .؟ط

 - .ص ال7 بها

 ؛يدوعسلا يبرعلا باتكلا)
6 

  .عيبرلا سافنأ-
 باتكلا راد :ةرهاقلا

 .صا*ه

 - .رحبلا سورع ةدج -

 - .تايركذلا ةبيقح -

 1١9/١.. برعلا ةريزج -ت-

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 نمو :غ١/١47 نييدوعسلا

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ :

 ١/"7. رشع سماخلاو

 ءها78ا (؟:سنوت

 .صالر#

 - .دجن ابص تايعابر

 ةنيدملا ةكرش :ةدج

 ءها#89 ةعابطلل

 .صا77

 ةكرشلا :سنوت  .؟ط

 ماآؤكنت «عيزوتلل ةيسنوتلا

 .ضا17/

  .فافرلا عارشلا -

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت
 ه5 ءمسرلا نونفل

 .صا٠#

  .تايركذلا ريبع -

 «رشنلل ةماهت :ةدج

 3 .صاةو؟ اها

6 

  .فافضلا ىلع
 باتكلا راد :ةرهاقلا

 به «يبرعلا

 .صالالا

  .بيرغلا ةدوع

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 < .صاال4 هام“

 «ةلج  .رحب نيعلا -

 ه8

 - .ءارضخلا ةعومجم -

 هرشنلل ةماهت :ةدج

 .صقخال١ عه

 5 .لينلا ةعومجم

 هرشنلل ةماهت :ةدج

 .صال4 ١ ها 5

 :سنوت - .ليصألا عم -
 «عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا

 .صالالال ءها50١

 - .ناجشألا فزاعم

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت

 .هالؤك «عيزوتلل

 :ةرهاقلا .تاسمه

 ءفيلأتلا راد ةعبطم

 .صقك هاالالا

 (ماكوك 5000 (هل406-50)

 .بتاك «رعاش

 مولعلا راد يجيرخ دحأ

 هتايح يف متها . مم 4

 رعشلا ةصاخبو رعشلاب
 بستكا هنأ الإ ءينيدلا

 طابترا لالخ نم هترهش

 ةليل فلأ» تاقلحب همسا

 ىلع سانلا دوعت يتلا «ةليلو
 يف ةصاخبو ءاهعامس

 ناضمر رهش لالخ ءرصم

 .ةعاذإلا



 رقاب هط ” راصقلا رهاطلا

 يف مهسيل هدالب ىلإ داع مث | ةرازغب فرُعو «ضارغألا : هلامعأ نم

 ةفرح مهتكردأ نيذلا

 راد :ةرهاقلا  .بدألا

 «قورشلا

 .صا04

 هادا

 5 يهلإلا قشعلا

 «فراعملا راذ :ةرهاقلا

 بمهاأاكن5ك

 .(81 ؛ًأرقا)

 .يلايللا -

 يسنوتلا مريب تاماقم -
 . (قيقحت) 10(2م.س ع.

 3 .ص ال6

 راصقلا رهاطلا

 (ماكدخ- 864١)(هأآ4 2م

 .نكمتم رعاش

 عماج باحر يف سرد

 رشابو «شسنوتب ةنوتيزلا
 دحأ ناكو .«كانه سيردتلا

 ةينوتيزلا ةلجملا ءاضعأ

 .نيزرابلا

 عيمج يف رعشلا مظن
 ةدعقلا وذ  لصيفلا )١(

 يف ةمجرت هلو .ه

 59 ص ءافرظ ةقلامع

 ص مهتفرع ءالؤهو 4
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 نسحو «يرعشلا هئاطع

 .هنايب

 اهنع ًاعفادم «ةيبرعلا ةغللا
 ًاظفاحمو «هئاسلو هرعشب

 ةيبرعلا ةديصقلا لكش ىلع ظ

 نيتملا ءانبلا تاذ ةلماكتملا
 .ليلخلا روحب ىلع ةماقملا

 : هراثآ نم

 - .رلاصقلا ناويد 5

 بما" ١ «سئنوت

 | .جما

 ناويد : حيرلا بهم يف -

 هيف / .٠

 ةقيق رهاطلا

 م1561 ه141*-41*1)

 .نائف «ثحاب .«بتاك

 دعيو .ةنوركت ةيرقب دلو
 «سنوت يف داورلا ليج نم

 نوبروسلا يف هميلعت ىقلت
 «ةيداليملا تانيعبرألا لالخ

 | 78٠ ص نييسنوتلا ريهاشم (5)

 يريد 5

 دادتما ىلع ةيفاقثلا اهتضهن

 .:تالاجم يف نرق فصن

 ثحبلاو قيقحتلاو فيلأتلا
 ديجي ناك ثيح «ةمجرتلاو

 فرعو ءةغل نم رثكأ
 ريسلل ديدشلا هعولوب'

 زكرملا رادأ امك «ةيبعشلا

 تاونسل يلودلا يفاقثلا

 ريدملا بصنم لغش .ةليوط

 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملل ماعلا
 .مولعلاو ةفاقثلاو

 ةمحلملا :هلامعأ نم

 عم لايل عبس» «ةيلالهلا
 ةرخصلا) فوجيبلاك

 .ة«ةثيدحلا نيعلا» .«ةيلاعلا

 نع ًالضف .؟بالكلا ايند»

 مل ةيخيراتو ةيبدأ تاسارد

 رشنلرمعلاهفعسي
 .©اهضعب

 رقاب هط
 (ماق44- ١11 (ه 4-1

 .ريبك 'يراثآ ملاع

 ققّلحلا» ةنيدم ىف دلو

 مرحم) 56 عيلصيفل ملا

 عو ١14١. ص.(ه44

 (ها4١41١ ةجحلا وذ) ٠

 .118 ص



 رقاب هط اننا رقاب هط

 دهعملا يف راثآلا ملع سرد

 .وغاكيش ةعماجب ىقرشلا

 لئاو نم“ ناكو

 راثآلا يف نيصصختملا
 ًاظحالم :لغتشاو .قارعلاب

 راثآلا ةيريدم يف ًاينف

 امك «نرق عبر ةبارق ةميدقلا

 راثآلل ًاماع ًاريدمف «يقارعلا
 مسق يف ًاذاتسأف «ةيقارعلا
 ةعماجب بادآلا ةيلكب راثآلا

 ددع هيلع جرخت «دادغب

 راثآلا لاجر نم ريبك

 امك «قارعلا ىف هتذتاسأو

 ددع يف ةيراثآ تايرفحب ماق

 يف ةيراثآلا عقاوملا نم
 .قارعلا

 يف ًالماع ًاوضع بختنا
 «يقارعلا يملعلا عمجملا
 ةحلصمب اراشتسم لمعو

 وضع وهو «ةيبيللا راثآلا
 نيخرؤوملا داحتا يف

 ةيعمج يف وضعو «برعلا
 نييراثآلاو نيخرؤملا
 يف مهاس دقو «نييقارعلا
 تارمتؤملا نم ديدعلا
 يف ةيملاعلاو ةيبرعلا ةيراثآلا
 .تاراضحلا نوؤش

 ىلع لدي ًاثارت فّلخو

 يف ًاثوحب رشنو «هملع ةعس
 ةلجم يفو «ةلقتسم بتك
 اهردصت يتلا] «رموس»

 [ةيقارعلا راثآلا ةسسؤم

 يملعلا عمجملا ةلجماو

 «ةيبرع راثآ» ةلجمو «يقارعلا

 تالجسملا نم اهريغو
 .ةيملعلا

 باتك هيف ردص دقو]
 هتايح :رقاب هط :ناونعب

 راد :دادغب  .هراثآو

 ,ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا
 .[صا46 هه

 تافلؤملا هل تردصو

 : ةيلاتلا

 روصعلا خيرات -

 ةعبطم ءدادغب «ةميدقلا
 م17 «ةيبرتلا ةرازو

 هفلأ يسردم باتك وهو)

 .(نيرخآ عم كارتشالاب

 خيرات يف ةمدقم -

 ء”ط «ءةميدقلا تاراضحلا

 «م191/# «ثداوحلا ةعبطم
 جا

 قارعلا خيرات ١: ج
 .ميدقلا

 يداو ةراضح :؟اج

 هالبو برعلا ةريزجو لينلا
 ممألا تاراضحو ماشلا

 نانويلاو ناريإ دالبك ةميدقلا

 .نييقولسلاو نامورلاو

 ةيبرعلا يف ىمسي ام ميدقلا
 ةعبطم «دادغب «ليخدلاب

 «يقارعلا يملعلا عمجملا
 .م٠158

 ءدادغب ءابسروبو لباب -
 .م .ةموكحلا ةعبطم

 نطاوم ىلإ دشرملا

 هفلأ) «ةراضحلاو راثآلا

 .(رفس داؤف عم كارتشالاب

 ةفاقثلا ةيريدم ءدادغب هج ك

 ١9515 «ةيبعشلا نونفلاو
 .ماؤكك

 موبوداش «لمرح لت
 ةعبطم .دادغب .ةميدقلا

 م16 « ةطبارلا

 رود ءفوقرقع -

 ءىدادغب «وزلاكيروك

 .م

 قارعلا بدأ ىف ةمدقم -

 راد ةعبطم «دادغب «ميدقلا
 .م1917/5 «ةيرحلا

 ؛شماكلك ةمحلم

 ءةدلاخلا قارعلا ةسيدوأ

 .ماوؤك؟ «دادغب

 «شماكلك ةمحلم



 يشل للا اك اس ب سس 33333 سس يباتعلا دمحم نب بيطلا 265 رقاب هط

 ةفاقثلا ةرازو .داذغب

 .ما1ا6 «مالعإلاو

 شماكلك ةمحلم

 «دادغب «نافوطلاو شماكلك

 «مالعإلاو ةفاقشلا ةرازو

 .ماو٠4

 خيراتلا لبق ام روصع

 : باتك يف «ايبيل يف

 هردصأ . خيراتلا ىف ايبيل

 ةيلكل يخيراتلا رمتؤملا
 ةيبيللا ةعماجلا  بادآلا
 (م1458 سرام ؟"- 5)
 ١-4١. ص

 : ةيلاتلا بتكلا مجرتو

 نوتيس فيلأت «نادفارلا -
 م «ةرهاقلا ديول

 .(كارتشالاب)

 رجف يف ناسنإلا -
 يثورود فيلأت ,هتايح

 م6 .دادغب «نسدفيد

 .(كارتشالاب)

 فيلأت «ملعلا خيرات -
 2١ ج «نوتراس جروج

 م11 ءةرهاقلا

 .(كارتشالاب)

 زجوم ؛«يبنيوت دلونرأ
 ملقب لوألا ةتسلا ءا زجألا
 :دادغب  .لفرمس .س.د

 .ج' «ةيبرتلا ةرازو

 /رموس حاولأ نم -
 :ةرهاقلا - .رميرك ليئومص
 ءيىجناخلا ةسسؤم

 ١ كك

 (ماق44- او 5)(ه1 14-792

 .يضاقلا «بيدألا

 قن وتيزلا عماجب ملعت

 ودروب ةئيدمب هميلعت عباتو

 نم)١ عا جم بتكلا ملاع قفز

 ملقب ةيفاقثلا قارعلا ةلاسر
 ميحرلا دبع هللا دبغ

 ةمئاق رظناو .(ينادوسلا

 نيفلؤملا مجعم يف هتافلؤمب
 "11475 تنسف نييقارعلا

 ةداهش زرحأو ءاسنرف يف

 رشابو «ةيسنوتلا قوقحلا
 ةنس ةاماحملاةنهم
 ًاريزو راصو ها"

 وهو .ةدجب سنوتل ًاضوفم
 باتكلا داحتا يسسؤم نم

 .نييسنوتلا

 بلغأ يف هجاتنإ رشن
 تالجملاو دئارجلا

 نيترم لواحو «ةيسنوتلا
 هب ةصاخ ةديرج رادصإ

 يتلا «ةره زرلاة:اهامس

 .م ةنس تزجح

 :هتافلؤم نم

 - .ىباشلا ىركذ

 165 <« سنوت

 ."يريارحلا ناميلس -

 بيطلا دمحم -راجنلا بيطلا
 راجنلا

 787 ص نييسنوتلا ريهاشم (؟)
-184. 



 نيدلا لامج دمحم رفاظ

 ٠ يمساقلا
 )م 581١-512١ه

 .«يوغل «بيدأ ءملاع

 تاونقلا يح يف دلو

 ةمالع نباوهو ءقشمدب

 نيدلا لامج دمحم ماشلا

 هنع يقوت يذلا «يمساقلا

 .نيتتس نم لقأ هرمعو

 ءاملع ىلع سرد

 ةدع يف سّردو .هرصع

 تاعماجك ,ءتاعماج

 «ناَمَع ةعماجو ءقشمد

 نم ديدع يف رضاحو
 كرتشاو «كلذك تاعماجلا

 ةينطولا ةكرحلا يف

 ًابيقن بخُتناو «ةيروسلا

35 

 (ظ)

 ةسايسلا كرت مث ء.م 6
 لالقتسالا دعب ملعلا ىلإ
 .يروسلا

 يذلا وهو «ءتافلؤم هل
 ءهدلاو ريسفت رشنب ماق

 ."”ريبك دلجم يف هل مجرتو

 : هتافلؤم نم

 راد :توريب -.يمالبسإلا

 1١408-١501 :ءسئافنلا
 .جم ” ى

 دنع ةيعامتجالا ةايحلا

 :توريب -'"«. ط .برعلا

 هه 155 «سئافنلا راد

 .نص 3675

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 تدرو امك ١166. ص رشع

 ما

 يمساقلا رفاظ

 «سئافنلا راد :توريب

 .ص ١6١7 يه ا94

 راد :توريب -.بدألاو

 ءها7854 «ديدجلا باتكلا

 .ص <و2"2

 قوقحلاو داهجلا

 -.مالسإلا يف ةماعلا ةيلودلا
 ملعلا راد :ثتوريب

 هام بها597 «نييالملل

 1 نص

 ةعيرشلا يف مكحلا ماظن .
 راد :توريب .خيراتلاو

 ١: جم ه 18844 «سئافنلا
 .ض 6



 امك سس طلال ا اغآ بيدأ لداع ضخ

 وسيسب نيدباع
 )6 1587-5( ١142072148

 .يوبرت « بيدأ

 قحتلا ءةزغ يف دلو
 «ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب
 1987 ةئس اهنم جرختو

 بدألا يف ةزاجإ لمحي
 .يزيلجنإلا

 حبصأ ىتح «تيوكلا يف

 ةيبرتلا ةرازو يف اينف اهجوم
 .ةيتيوكلا

 ماعلا داحتالا عرف سأرت
 نييفحصلاو باتكلل

 هل ًاسيئر لظو .هسيسأت

 .يفوت ىتح

 تافلؤملا نم ريثكلا هل

 ةينعاذإلا ةيصصقلا

 اهمظعم رودي تايحرسملاو
 لاضنو نيطسلف ةيضق لوح

 عز

 لك تعمج دقو ءاهبعش

 دلجم يف لامعألا هذه

 ىلإ قيرطلا :ناونعب مخض
 .(0رسدقلا

 وهو

 /وسيسب نيعم عم كارتشالاب
 .د -.ليعامسإدمحم ميدقت
 .ةلتحملا نيطسلف :م

 رعش) ص 7572ه ٠

 ردص يذلا

 .(ةيحرسمو

 نيدلا يقت دمحأ لداع

 )م اةومد42ل 151 7(ه1 4-0

 .ضاق « ماحم

 جّرختو نيلقعب يف دلو
 نم قوقحلاةيلك يف
 ةئس ةيعوسيلا ةعماجلا
 ءاضقلا سرامو .14**

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم )١(
 - 7607 ص نيرشعلا نرقلا
 هيفي

 يف ًاماع ًايعدم مث ءاققحم

 دعاسم مث «فانئتسالا

 ةرئادلا يف ماعلا ريدملا

 ناريط ةكرشب ةيئاضقلا
 .1955 ةنس طسوألا قرشلا

 «زوردلا» باتك مجرت
 ١977 ةنس نوروب نتباكلل
 سينأل ةيلدعلا نوناق حقنو

 نيدلا يقت ليلخو حلاص

 ةطوطخم كرتو .هعبط لبق
 «صضاق تاركذم# ناوئعب

 مكحلا دوهع تلوانت

 رشنو .نانبل يف ةبقاعتملا
 يف تالاقملا نم ًاددع

 .,"”فحصلا

 اغآ بيدأ لداع

 )م اةودن_-1114)(ه1 408592

 .ىفحص «بتاك «بيدأ

 5١8/١ زوردلا مالعأ مجعم (9)

 1 ءكاو



 اغآ بيدأ لداع

 احيشرت يف دلو

 ميخم يف سرد «نيطسلفب
 ةعماج نم جرختو م
 لمع «بادآلا ةيلك قشم

 ةثاغإلا ةلاكو يف ا

 ددعل ابودنم لمعو «ةيلودلا
 تالجملاو دئارجلا نم

 يف ًاوضع ناكو .ةيبرعلا

 20 .برعلا باتكلا داحتا

 ةيفحصلا لامعألا رخآ

 .ريرحت ريتركس اهلغش يتلا
 «ةيدوعسلا «دابوتلا» ةلجم

 يعوبسأ لاقم بتاك ناكو

 ةديرجو ةلجم نم رثكأ يف
 ةيفاقث جمارب دعمو «ةيدوعس

 ةيدوعسلا نويزفلت يف
 ٠ ."”اهتعاذإو

 : هتافلؤم نم

 ةيحرسم) بضغلا رئاود

 تاملكلا ةبعل  (ةيرعش

 (رعش) ناديملا ىلإ برهلا

 ؟ةلبنئسلا تبنت ىتم

 )١( جم بتكلا ملاع  3٠١ع١

 ةلاسر نم (ه04١14 بجر)

 ةعوسوم «ةيفاقثلا ةيروس
 نرقلا يف نيطسلف باتك

 هخيراتو .588 ص نيرشعلا
 ريخألا ردصملا يف )5؟1١44

 (ماقلال .

"5 

 ايشيلمل ريهز ء(رعش)

 هجو «ةدرولا ءاتش ء حرفلا

 .حرفلل

 خيوشلا هللا دبع لداع
 )م 1١-١558 9؟4:5)(ها15115-155)

 .ملسملا ةيعادلا

 يليللا هللا دبع لداع وه

 .يرصبلا خيوشلا

 نم بيصخلا يبأب دلو
 طش ىلع ةرصبلا لامعأ
 ءايزيفلا سرد .برعلا

 مولعلاو ءدادغب ةعماجب
 تاساردلا ةيلكب ةيعرشلا

 ءاهسفن ةعماجلاب ةيمالسإلا

 ءايناطيرب ىلإ لحر مث
 يف هاروتكدلا لان ثيح

 نم دماوجلا ءايزيف

 ةعماج ىلإ لامو ءماهجنمرب

 سرامي نينس عضب ضايرلا
 لصح اهلالخو «سيردتلا

 مامإلا ةعماج نم هقفلا
 هب ٌرقتساو .دوعس نب دمحم

 «تارامإلا يف ًاريخأ ماقملا

 هلمحو . .همجن عمل ثيح
 ءداركألا رايد ىلإ هطاشن

 يف ةديدع ًاسورد ىقلأف

 دصقو .ةيناميلسلا ةنيدم
 ًاسورد ىقليل ليبرأ ةنيدم

 خيوشلا هللا دبع لداع

 ةرايسلا تبلقناف «ىرخأ

 دس برق اهّلقتسي ناك يتلا
 دعب حورلا ملسأو «ناكود

 .ةعاس

 ليمز مث ذيملت وهو
 اذهو] دشارلا دمحأ دمحمل

 همساو ءيكرحلا همسا

 معنملا دبع وه يقيقحلا

 ةسردم ناروطي :[يلعلا

 هقف حاضيإ يف ةديدج
 درج لالخ نم «ةوعدلا

 «نيلوألا ءاهقفلا بتك

 نم رثانت ام جارختساو
 فشك هيفامم ءمهلاوقأ

 . .يسايس وأ يوبرت ىنعمل
 لاوقأب كلذ طلخو

 ةاعدلا نم نيرصاعملا

 دهاوشبو «نيركفملاو
 ءءامكحلا راعشأيو «ةيخيرات

 ةغلو ءةيزمر تازاجم عم
 نم تالالدتساو «ةيئاميإ

 جورخلاو «ةيقيبطتلا مولعلا

 جيزمب كلذ لك نم
 حراشلا مالكلا نم سناجتم

 هيلع نوكت نأ ىغبني امل

 .ةيوعدلا فقاوملا

 رفاسم» باتك هل ردص

 ميدقت ؛«ةوعدلا راطق يف

 :يبد  دشارلا دمحأ دمحم

 ىه١٠5١1 «قلطنملا راد



 داقعلا دمحأ رماع فلي خيوشلا هللا دبع لداع

 هقفلا ليصأت) -. ص 5
 ١(. ؛يروعدلا

 ربع تاكراشم هل تناكو

 ميوقتلا :«نيعلا لئاسر»

 «ميلعتلا ةينابرو «يوعدلا

 مساب اهبتك يتلا «ةيباجيإلاو
 .نسحلا فسوي هللا دبع

 ةرئاسلا ىرخألا ةيعادبإلا

 ءةاعدلا طاسوأ يف

 .ةطارشألا تارشعو

 .ىرخأ بتك ةعست هلو

 اهنأ ركذ .ةجضان هلك

 ليصأت اهيفو «عبطلل ةزهاج

 .داهتجاو ريثك

 «دشارلا» هليمز دعو دقو
 .ءاثر نم هيف ليق ام ميدقتب
 سارك يف «ةاعدلا بانطإو
 00 اخ

 .20ص

 داقعلا دمحأ رماع
 )»م ا١ومم_1١؟5)(ه66١14:6-1)

 .ةعاّمج «بيدأ

 سابع لخارملا بيدألا
 رماع مع داّمعلا دومحم

 يف رفاسم» باتك ةمدقم نم )١(
 .«ةوعدلا راطق

 همولع ىَّقلت ثيح .داّمعلا
 همزال ذإ همع دي ىلع

 ىتح تاونس رشع ةدمل
 ءم 1954 ماع هتافو خيرات

 بدألا مولع هنع ىّقلتف
 دقنلاو ء(ريسلاو مجارتلا)

 دحأ وهو ءهلوصأو يبدألا

 ماع قوقحلا ةيلك يسراد

 نك ١664

 هراثآو هتافلؤم امأ

 يف تيصحأ دقف «ةيبدألا

 وأ هتمجرث يف ردص باتك

 :داقعلا رماع :ناونعب هنيبأت

 ةفئاط مالقأب /ىركذو تاملك
 :ةرهاقلا .ءابدألا نم

 «ةيبدألا داقعلا ةيعمج

 .ص ١5١ فه 1١517

 : يلاتلاك يهو

 :هتافلؤم :ًالوأ

 .داقعلا تاملك رخآ

 ةايح نم تاحمل
 .داقعلا

 ءزج] داقغلا تايمارغ -

 .ةيبدألا داقعلا كراعم -

 نابعش) 48 ع مصيفلا (0

 .(ه6

 .ةيسايسلا داقعلا كراعم

 يف تدوج حلاص -

 يف ةسارد :قرطلا قرتفم

 ٠ .هرثنو هرعش

 هتايح : نيمأ دمحأ

 .هبدأو

 ءامسلا كتوص -

 ةجيدح) ردانلا لاثملا -_

 1 .(دليوخ تنب

 بيذاكألا برح

 .(ةيعويشلا)

 رصانلا دبع لامج -
 .(هداهجو هتايح)

 .٠ .ويام ءاجو -

 .يناد وسلا ينط ولا حافكلل

 داقعلا ثيداحأ -

 .[عبطلا تحت] ةيفحصلا

 ةسارد

 تحت] ةيبدأ تالاقم -

 .[عبطلا

 :كارتشالاب بتك :ًايناث

 ...داقعلا

 .ةرهاقلا - .ةيحتو

 ةسا رد

  .داقعلا نع تاسارد

 .تيوكلا

 .ءالؤهو ..داقعلا



 نامثع ديسلا رماع فل داقعلا دمحأ رماع

 يه يتلا  هتافلؤم تناك نامثع ديسلا رماع داقعلا ةيعمج :ةرهاقلا

 .ةيبدألا

 ..داوعلا -

 .ةيدوعسلا -. حمالمو

 ةمق ..داوعلا
 .ةيدوعسلا -. فقومو

 داقعلل بتك :ًاثلاث

 :اهل مدقو اهعمج

 ناويد :دعبلا دعب ام.

 داعبأ

8. 
 ٠ رس

 بمهاذملا يف تاسارد

 .ةيعامتجالاو ةيبدألا

 ةغللا ىف ثوحب

 : ش .بدألاو

 .ة د 3 : تايموي 3

 كلذ هدروي مل اممو

 ١ :ردصملا

 .ةيبدأ ةقرس -

 هكراعم ىف داقعلا -

 .ةيبدألاو ةيسايسلا

 سابع /ةيبرعلا ةريزجلا
 .(دادعإ) داقعلا دومحم

 /زغللا كلذ ةأرملا

 ذامعلا 5 ومجحم سابع

 .(دادعإ)

 )»م )١1 14١28ه()1 :١15988-15

 يف نكمتم هيقف «ملاع
 اهقرطو تاءارقلا لوصأ

 مولع يف ةجحو :ةحيحصلا
 حيحصت يف عجرمو «نآرقلا

 يف اهطبضو فحاصملا
 ةيبرعلا لودلا فلتخم
 .ةيمالسإلاو

 ةيرق ديلاوم نم وهو
 ةيقرشلا ةظفاحمب سمالم
 ذيفنت ىلع فرشأ .رصمب

 لترملا فحصملا عورشم

 .م 19517 ماع

 دعب ةيدوعسلا ىلإ رفاس

 نوكيل ديدش حاحلا
 دهف كلملا عمجمل ًاراشتسم

 حيحصتل ةرونملا ةنيدملاب

 .م 1984 ماع فحاصملا

 خيشلا هيلع عجار كانهو

 ةيدوعسلا ءىراق يفيذحلا

 مولعل ًاعجرم لظو .لترملا
 فحصملا خيراتو نآرقلا

 هتفاو ىتح ةنيدملاب
 ,©0ةيضملا

  (0)عرابخألا ١١1 -18/

 ءامظع هداه ٠٠

 .١؟8 خيراتلا مهلفغأ

 - تاءارقلا ىف هلمع ةليصح

 هذيمالت ىلع ًاناجم اهعزوي

 ىلع هل تفقو اممو

 : عوبطم

 :نآرقلا ىقلتي فيك -

 ماكحأو ةوالتلا بادآ

 - توريب ؟قشمد .ديوجتلا

 ةئيدملا ؛ريثك نبأ راد

 «ثارتلا راد ةبتكم :ةرونملا

 .ص 94 يه 6

 («....قشمد  '"”>اط

 هه ١55

 نبا راد ٠ توريب دكا.ط

 46 به 05*١5 «.نوديز

 .ص

 تاراشإلا فئاطل -

 /تاءارقلا نونفل

 نب دمحأ نيدلا باهش
 قيقحت) ينالقسعلا دمحم

 دبع عم كارتشالاب قيلعتو
 :ةرهاقلا  .(نيهاش روبصلا

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا

 ءايحإ ةنجل ؛ةيمالسإلا
 «يمالسإلا تثارتلا

 ثارتثلا ءايحإ . ه1
 .(55 ؛يمالسإلا



 رضخ سابع 56" قيفوت ةدياع

 قيفوت ةدياع
 ماكل -000(ه148--)

 .ةبتاك «ةنانف

 ةباتكلا تادئار نم
 ةفاضإلاب ءرصمب لافطألل

 لئاوأ نم ربتعت اهنأ ىلإ
 .تايرصملا تايفازخلا

 "2 3ل]ا ّط
 .2 ره

 زيزعلا دبع - يناوسألا سابع
 يناوسألا سابع

 نسح سابع
 | مرور لل )همة ل1

 .يوحنلا «بيدألا

 فونلم ةنيدمب دلو

 ءرصم يف ةيفونملا ةظفاحمب

 هيف سرادف ءرهزألاب قحتلا
 نيدلا مولع نم تاررقم

 رادب قحتلا مث .ةغللاو

 لمعلل لقتناو ,مولعلا

 .مولعلا رادب وحنلل ًاسردم

 ًاذاتسأ يقر ءاهب لظو

 ةغللا عمجم ةيوضعل ريتخاو

 .م 19517/ ةنس ةيبرعلا

 قومرم يملع طاشن هل

 ١/  مالاجوا ع مارمألا )0(

 ماك

 بتك ةثالث لالخ نم زرب
 وحننلا» هباتك امهمهأ ءاهكرت
 ًاعجرم دعي يذلا «يفاولا

 .هيلع لوعي نأ نكمي اميق

 ءازجأ ةعبرأ نم فلأتي وهو

 نم يناثلا هباتكو ءرابك
 تلوانت يتلا ةمهملا بتكلا
 نيب وحنلاو ةغللا ةيضق
 ىهو ثيدحلاو ميدقلا
 اذهل هراتخا يذلا ناونعلا
 وه ثلاثلا هباتكو .باتكلا
 دقو ؟يقوشو يبنتملا» باتك
 هتداير ةيحان هيف لوانت
 .هرصع يف رعشلل

 باتك يف كرتشا دقو
 هيأزجب «ةيفاولا ةعلاطملا»

 | يوتناثلا مي

 ."0(كارتشالاب)

 رضخ سابع
 (ماق15:80-40(ه141907- لفشل

 .دقان «بيدأ

 ةحود يف عرعرتو أشن

 دمحأ اهبحاصل «ةلاسرلا»

 ةصقلا بتكو «تايزلا نسح

 ةيبدألا ةساردلاو ةريصقلا

 .رايسلا يفاحصلا لاقملاو ش

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا (؟)

 .1568 ص

 روطت خيرات#» هبتك نمو
 «رصم يف ةريصقلا ةصقلا

 «ةفاقثلا» يف بتكي ناكو
 يعابسلا فس وي اهأشنأ يتلا

 زيزعلا دبع اهريرحت سأرو
 هذه يف رشنو .يقوسدلا

 خر تالاقم ةلسلس ةلجملا

 ةرشابم ريغ ةقيرطب اهيف
 يف رصم يف ةيبدألا ةايحلل

 «تانيثالثلاو تانيرشعلا

 :نيباتك يف دعب اميف اهعمج
 .«اهانيشم ىطخ» لوألا
 ':.«ةيبدألا يتايركذ» يناثلاو

 يف ةماعلا ةايحلا لزتعا

 أرقي هتيب مزلو هرمع رخآ
 نيحلا نيب بتكيو عباتيو
 رابك نم ناكو ..رخالاو

 «ةحودلا» ةلجم- باتك

 .."9ةفقوتملا ةيرطقلا

 : هلامعأ نم

 .نطاوملاو بدألا

 .فراعملا راد : ةرهاقلا

 روص :اهانيشم ىطخ

 ةريس يهامم رثكأ ةيئيب

 راد :ةرهاقلا .ةيتاذ

 ١710 هاا *98 ءفراعملا :

 /و/)لث5 ال54 عاظاكع قفرف]ز

 هاله



 يوسوملا سابع

 .(577 ؛أرقا) -. ص

 .ةيبدألا ىتايركذ

 .ةيلع تسلا

 :ةرهاقلا :ءابدألا مارغ

 ءه ١/5 «فراعملا راد

 /١6(. ؛أرقا) ..ص 05

 فرلا ىلع باتك
 :ةرهاقلا -. ىرخأ صصقو

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
 ؟4١ ءهه ١508 «باتكلل

 .(ةيبرع صصق) - . ص

 .نازيملا ىف بتك
 ةيرصملا ةسسؤملا :ةرهاقلا
 .باتكلل ةماعلا

 -..مهتفرع ءالؤه -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص اوال ايه ٠6

 .(4486 ؛أرقا)

 يوسوملا سابع
 (ماو15690-57(ه 1417 1"

 هللا بزحل ماعلا نيمألا

 .نانبل يف

 «تيش يبنلا ةيرق نم

 بختتا .كبلعب نم ةبيرقلا
 يف هللا بزحل ًاماع ًانيمأ

 يف نارهط يف دقع عامتجا
 .م ١94٠ (ريمتبس) لوليأ

 رقص ديسلا عيدبلا دبع 5"

 ةيبرتلل تارازو هيف موقت نأ | الب برح ىلإ اعد دقو

 لالتحالا دض ةداوه

 ءنانبل يف يليئارسإلا

 «بونجلا ىف ًاصوصخ

 .©0دوهيلا هلاتغاو
 ل نيناونع ىلع تفقو

 .؛يوسوملا ىلع سابع#

 ءامهفيلأتب دوصقملا هلعلف
 :امهو

 حرش :ةدلاخلا ةيصولا -

 مامإلا هدلول مامإلا ةيصو

 راد :توزيب  .نسحلا

 ؟؟4 ءهها8٠54 ءءاوضألا

 .ص
 -.ةعيشلا لوح تاهبش -

 .ةحقنمو ةديزم «'؟ ط

 لوسرلا ةبتكمو راد :توريب
 "0 هه ١4١9 ءمركألا

 .ص

 رقص ديسلا عيدبلا دبع
 (م5000-1985)(ه 1421-5

 .يئرملا «ةيعادلا «ملاعلا

 يف لئاوألا داؤرلا نم
 لبق جيلخلا ةقطنمب ميلعتلا

 ١( عةيرحلا 718١٠ )1/15/

 تالايتغالا برح .(ه©6

 ةتماصلا تارماؤملاو ةيسايسلا

 ع عمتجملا ل

 نص (ها75/8١151/١٠)

 ةرفأ

 .ميلعتلاو

 برحلا رخاوأ دلو
 رفك ةدلب يف ىلوألا ةيملاعلا

 ريبك وبأ زكرمل ةعباتلا ءرقص
 رصمب ةيقرشلا ةظفاحم يف
 .ةفورعم ةيبرع ةلئاع م

 رطق ىلإ هثيجم ناك

 ميظنت ٌلوأ اهفراعمل ًاريدم

 ميلعت مظنو ءاهيف ميلعتلل
 ةنجل تفلأ ثيح ثانإلا

 خيشلا ةسائرب فراعملل

 اددع تمض شيوردلا مساق

 دالبلا لهأ لضافأ نم

 دلاخ ذاتسألا تمضو

 ريهز خيشلاو يناجدلا 1

 .شيواشلا

 ةلود ىلإ لقتنا املو

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 خيشلا يبد مكاح نم .ةوعدب

 مكاحو موتكملا دشار

 سرادم أشنأ «ةقراشلا

 لفغ ةرغث دسيل ناميإلا
 نأ دعب نوريثكلا اهنع

 غارفلا اذه لغتسا

 هذه تماقف «نورصنملا

 اهبجاوب سرادملا

 صخألا ىلعو «يمالسإلا
 .ثانإلاو ةناضحلا ماسقأ



 يونملا رابجلا دبع ضني رقص ديسلا عيدبلا دبع

 عمج) ةدلاخلا اياصولا :ًاضيأ هلو هتأشن مايأ فيلأتلا أدب

 عم كارتشالاب قيقحتو ؟ الا عدد نم ًاددع بتكف «ىلوألا
 :ةحودلا (ربج ىفطصم | -: ؟س  رصلل كيك جرخي ملو ءاهفلتأ مث لئاسرلا
 مه ١785 «ةيورعلا عباطم داحتالا :تيوكلا - ؟ وعدن فيك# ةلاسر ىوس اهنم

 .ص موو | يملاعلا يمالسإلا | ةسدلخ اهبف عمج يتلا «سانلا
 درفلل ةيساسألا ةيبرتلا - ١17 «ةيبالطلا تامنملا مسق يف اهاقلأ يتلا سوردلا

 «ةمألا راد : يبد .ملسملا .ص 116 .ه يف كراش امك .ةاعدلا دادعإ

 ه /١451 عمج) برعلا تارعاش هلو ةيرطقلا فراعملا بتك

 نسحلا راتخم :تو مب .(قيق دو . يفو «ظعاوملاو بطخلا»

 ثيدحلا نم حيحصلاو اال «ىمالسإلا 1 هكملا ةلحر» اهامس جحلا كسانم

 -. . (قيلعتو رايتخا) فيرشلا .ِص عمال ىه عضوو 'اهمزلي امو جحلا

 ,ىمالسإلا بتكملا .٠ توريب ةلاسر ىلع ةميق ةيشاح

 .ص 8١# .ه |١89١ مولعو ديوجتلا 1١ فلأو ««ةضيرعلا طوطخلا»
 حيباصملا ةاكشم رصتخم :توريب 9 ط .نآرقلا | لمعو «يريصوبلا ةدربل ًادقن

 رايتخا) هاوس نم تاراتخمو | ١5٠7 «يمالسإلا بتكملا | مسرو ءرطق ةيفارغجل ًاليلد

 راد :توريب-.(قيلعتو .ص !١١ ءه أ اهيف نيب ةيبرع ةطراخ لوأ اهل
 .ه ١44 قيبرعلا كي ملو «داعبألاو عضاوملا
 2 ؛ ةيبرعل :تالضاف ءايسسن نكي مل حضاومل
 ذاتسألا عم ًاماع 1؟ َن قدم طئارخ ىوساهلبق رطقل

 2 احصو ت . .

 راد :ةيردنكسإلا  .انبلا 71 31 تاتناع هضارغأل رمغتسملا اهعضو
 ه ١4١ تئادملا| تترباصو سلااكب ىف كراشو ءةصاخلا

 لسؤتلارصتف تاميراو نم ددع ةعابط ىلع فارشإلا 1 سس .تاميرك تاحلصم | ”
 رص - 32 3

 عم كارتشالاب ةليسولاو | راد :ةرهاقلا . || اهتعابطب رمأي ناك يتلا بتكلا
  شيواشلا ريهز خيشلا | ١75 ءه ١404 .ماصتعالا | لآ هللا دبع نب يلع خيشلا
 .ىمالسإلا بتكملا 0 .ِص دمحأ خيشلا هئناو يناث

 «شيوردلا مساق خيشلاو

 (ماقفك؛4 51:0 (هل1 414-500 ١ 230 طق

 /؟/958) م94 ععمتجملا 2(

 'خيشلا ملقب "7 ص ا(ه7

 -عهيف بتكو «شيواشلا ريهز

 م75 ع اهسفن ةلجملاب ميهاربإ
 ءك١ ص (ه1401/11/؟8)
 عالا جم يمالسإلا ثعبلا

 84 ص ا(ه1409 بجر) ٠
 ع ةيمالسإلا ةلاسرلاو «47 -

 ."8غ ص م١

 نم «ىميداكأ «ثّدحم

 .دنهلا

 خيشلا ذيمالت ءابجن دحأ



 نسح ليلجلا دبع

 .ريبكلا دنهلا ثّدحم

 حاتفم ةعماج يف سرد
 ًاذاتسأ نّيٌعو ءمولعلا

 اذ ناكو .ثيدحلاو ريسفتلل

 | ةيبرعلا يف رثؤم بولسأ
 .ميلعتلاو

 : هتافلؤم نم

 .تافيحصتلا

 دهزلا :باتك مجرتو -

 .'7قئاقرلاو .

 نسح ليلجلا دبع
 (ملقت كتل 041١1

 «تفم .يمالسإ ةيعاد

 .ذاتسأ

 ةداهشلا ىلع لصحو

 لوصأ ةيلك نم ةيملاعلا

 ١704 ماع رهزألاب نيدلا

 ماع يف لصح امك ه
 ةداهشلا ىلع اه 5

 يف ةزاجإلا عم ةيملاعلا
 داشرإلاو ظعولا صصخت

 ه ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ )١(

 .147 صا (ه418١ مرجم)

554 

 نيدلا لوصأ ةيلك يف
 .رهزألا ةعماجب

 « بصانم ةدع دلقت دقو

 ةموكح ىتفه مث 2م ١ ا/

 مث 2م ١1 ماع رهوج

 ١954 ماع روجنالس جنلكب
 ةيلكللأ يئثر مث عم

 ةيلكل ًاديمع مث 2م اوكك

 ةيمالسإلا تاساردلا

 .ايزيلامب ةينطولا ةعماجلاب

 ءاهسفن ةعماجلاب ةفسلفلاو

 .ةيمالسإلا نوؤشلل ىوتفلا

 3 .ايزيلامب

 «ةرهاقلاب ةيمالسإلا ثوحبلا

 | يسيسأتلا سلجملا وضعو

 يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل .

 بتكم ريدمو ءايزيلام

 .روبملالاوك يف ةطبارلا

 :اهنم تافلؤم مدع هلو

 «ةعمجلا ةبطخ نع باتك

 ةفاقثلاو ةفسلفلا نع ةلاسرو

 ىلإ مجرت امك ؛ةيمالسإلا
 -أ نيملسملا نع ًاباتك ةيواليملا

 يبلش هدبع ليلجلا دبع

 ."”ةيقرشلا ناتسكرت. يف

 يبلش هدبع ليلجلا دبع
 (ماوؤكه 200ه 416

 .ةيعادلا «ثحابلا ملاعلا

 «سناسيللا ىلع لصح
 امدنعو ءريتسجاملا مث

 زكرملل ًامامإ ريتخا

 لصح ؛ندنل» يف يمالسإلا
 وهو هاروتكدلا ةلاسر ىلع

 ةرهاقلل داع اهدعب .كانه

 ًادعاسم ًاماع ًانيمأ نيعيل

 ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمل

 نيع شاعملل هتلاحإ دعو:

 دانذعإ دهعم ديمع ناكو

 .رصم يف ةاعدلا

 ًاضاع ١ لاوط لظ

 . ةديرجب ًايموي ًالاقم بتكي

 ناونعب ةيرهاقلا «ةيروهمجلا»

 نم شقاني .«(ةنسو نآرق»

 ع يمالسإلا ملاعلا رابخأ (9)

 هها5 454/١ 1١/١

 نساني < للنن عو

 داهج ءارو لاجر ء.ه٠

 وهو ءالالا 5 ص ةطبارلا

 يرسنات ..ريخألا ردصملا يف

 دقو .نسح ليلجلا دبع

 .ًابقل ىلوألا ةظفللا نوكت



 يبلش هدبع ليلجلا دبع

 مالسإلا اياضق هلالخ
 .©0هيملسملاو

 - هتافلؤم مظعم تزكرتو

 ىلع  اباتك "1<  ةغلابلا

 ىلع تايرتفملل يدصتلا

 قارشتسالا اياضقو مالسإلا

 :اهنم ءريصنتلاو

 دانعإو ةباطخلا -

 : ةرهاقلا كك. ط -. بيطخلا

 ١5 ءرشنلل ةيبرعلا رصم

 .ص هأنا' فى

 نيرشبملا تايرتفم در -

 كك ط .مالسإلا ىلع

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا
 .ص 757 عه 5

 /هبارعإو نآرقلا يناعم -

 بتكلا ملاغ :توريب

 .جم ه ه 54١م

 ىلع تايرتفم در

 راد :تيوكلا -.مالسإلا

 هه 57 ملقلا

 /؟ه  ها8 عنوملسملا )١(

 3 عو هاه 4

 ه(غله111

 ةيموقلا ةعوسوملا
 ص ةيرصملا .تايصخشلل

 . امه

 5ظ 

 :ةيريشبتلا تايلاسرإلا
 ةأشن يف ثحبي باتك

 رهشأو هروطتو ريشبتلا
 ...تايلاسرإلا

 ةأشنم :ةيردنكسإلا

 .فراعملا

 نويعويشلاو ةيعويشلا -
 -.مالسإلا نازيم يف

 .قورشلا راد : ةرهاقلا

 -.نايدألا ةداق ءامظع

 جيلخلا ةسسؤم :ةرهاقلا

 هه ١417 «يبرعلا

 ريشبتلا ةكرعم
 ريشبتلا تاكرح :مالسولاو

 ايقيرفإو ايسآ يف مالسإلاو
 ةسسؤم .:ةرهاقلا .ابروأو

 .ه ١409 «يبرعلا جيلخلا

 برح ىسيع ليلجلا دبع
 (ماقمحا -ادمل)(ها14 01 )05"١1

 «ليلجلا يرهزألا خيشلا

 .رّسفملا ملاعلا

 رفك ةظفاحم يف دلو

 لصحو ءرصمب .؛خيشلا
 ماع رهزألا ةيملاع ىلع

 لك ةيوضع ىلع مث 14
 ثوحبلا عمجم نم
 علطم يف ةيمالسإلا

 ةنجل ةيوضعو «تانيعبسلا

 برح ىسيع ليلجلا دبع

 ةيوضعو «.رهزألاب ىوتفلا
 .ةفاقثلل ىلعألا سلجملا

 لوصأ ةيلكل ًاديمع نيعو

 امك «ةيداليملا تانيعبرألا

 ةغللا ةيلكل ًاديمع نيع

 ةدم اهتياهن يف ةيبرعلا
 .تاوئس سمخ

 هثوحيب بناج ىلإو
 مدق نيدلا مولع يف ةفثكملا

 ديدعلا ةيمالسإلا ةبتكملل

 يتأيو «ةميقلا تافلؤملا نم

 ةوفصا هباتك اهتمدقم ىف

 ةعبرأ يف «يراخبلا حيحص

 ريسيت# هباتكو ءازجأ

 ىلع ىوتحا يذلا «ريسفتلا

 نآرقلل لماك ريسفت
 ."”ميركلا

 :ًاضيأ هبتك نمو

 د" ط_.رسيملافحصملا

 ةيرصم ةيصخش. ةئثام (6)

 9"١ - 141١. ص ةيصخشو

 اذه يف هتبسن تدرو اذكهو

 درو امنيب «برح» ردصملا

 داهتجا» هباتك ىلع همسا

 ليلجلا دبع :«ي لوسرلا
 | هروو .رصنلا وبأ ىسيع
 ير يتيلك خيش :انه همسا تحت

 نيدلا ءلوصأو ةيبرعلا ةغللا

 . (ًاقباس) فيرشلا رهزألاب



 .ه786١ «ملقلاراد : ةرهاقلا

 .ص مل

 ميركلا نآرقلا ريسيت -

 -. ميقتسملا مهفلاو ةءارقلل

 هاا "اال ن ا.د .مدد

 - لوسرلا داهتجا -

 «نايبلا راد :تيوكلا
 اه "69

 رضنلا وبأ ىسيع ليلجلا دبع
 برح ىسيع ليلجلا دبع -

 بيغ تسد نيسحلا دبع

 يزاريشلا

 (ماكما 2 (هل 1ك 00)

 .رسفم «بتاك

 .لتق .ةيمامإلا

 : هتافلؤم نم

 .نآرقلاو يبنلا -

 .نآرقلا بلق

 :نآرقلا ىف بادآلا

 .تارجحلا ةروس ريسفت

 .ديدحلا ةروس ريسفت -

 8 0١
 سي ةروس ريسفت -

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 2١ 48٠ ص ةيمامإلا ةعيشلا

 ةرثلا ةفرطل

 ضر

 /ةبيجعلا صصقلا

 يداه ةيسرافلا نم اهمجرت
 ةحقنم 25 ط  .ىناميلس
  .ةماه تافاضإ اهب

 نامعنلا ةسسؤم :توريب

 ءها١٠41١ ءرشنلاو ةعابطلل
 .ص

 دادح قحلا دبع

 (ماخخل 1540 (ه 1404 109

 .رعاش

 ءلوليأ 4 يف يفوت

 وهو ةأجف هبلق تكس ثيح
 نفدو «ندرألاب نامع يف

 اًتيفاص هسأر طقسم ىف

 .(ةيروسب)

 : يه نيواود ةثالث هل

 ةلاسر نوثالثو ثاللث»

 ةمحلم) «حيسملا ديسلا ىلإ

 .م 1١956 (ةيرعش

 «لامرلا ىكبت امدنع#

 .م ١955 «ةيرعش ةمحلم)

 «نورشعلا لمانألا»
 نيرشع مض دقو .م ١

 لبق ترشنو تبتك ةديصق

 .م 1545 ماع

 ةرازو يف لمع نأ دعبو

 شمح نائندع عم كارتشالاب

 يدنبشقن مالسلا دبع قحلا دبع

 وه رعشلاب ةقالع هل سيل
 ربع ةيحالفلا تاكرحلا»

 .©"”«خيراتلا

 مالسلا دبع قحلا دبع
 ي ان خقن

 )م ا١ةدك-4١9١1)(ها1١ 7-1990

 مولعلل سرردم «يرادإ

 .ةيعرشلا

 «ةرونملا ةنيدملا يف دلو

 لصح ىتح هميلعت ىقلتو
 نم ةيملاعلا ةداهشلا ىلع

 ةنيذملا ىلإ داع مث ءدنهلا

 لمعو هه 6 ماع

 مولعلا ةسردمب ًأسردم

 «ةرونملا ةنيدملاب ةيعرشلا

 ةيملعت فئاظو يف بّلقت مث
 نأ ىلإ «ةفلتخم ةيرادإو

 ٠١ ىف ىفوت .دعاقت

 00 .نابعش

 : هتافلؤم نم

 نع وهو «راتخملا

 ىف ةرونملا ةنيدملا ءارعش

 يدوعسلا دهعلا

 ء5 عا١٠ جم بتكلا ملاع (0)
 ةلاسر نم (ه409١ لاوش)
 .ةيفاقثلا ةيروس

 - ةريزجلا يخرؤم مجعم 6



 رصتنم ردب ميلحلا دبع فهفل

 )0ه*"1-1511ه()80؟15-:155١م(

 .يئاور «صاق

 يف ةلحملا ةنيدمب دلو

 ةيلك يف جرختو ءرصم
 «بدألا قشعو «قوقحلا

600) 5 0 

 : هتافلؤم نم

 :ئيسألاو قاوشألا

 :ةرهاقلا -.ةريضق صصق

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 ١١١ يه :٠ «باتكلل

 .ص

 :ةعبسلا ناسنإلا مايأ -

 ةئيهلا :ةرهاقلا .ةياور

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .ص ؟"58 هام

 ةيبرتلاو ايجولويديألا
 -.مالسإلاو ةيحيسملا نيب

 .يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا

 ربخ نم فرط -

 ءارعش ء١/408١ ةيبرعلا -

 ةريزج يف ثيدحلا رصعلا
 550/١. برعلا

 لوألا عيبر) ١١ ع ةرهاقلا )١(

 ةياورلا ايفارجويلبب .(ه© 0١

 طسوو برغ ميلقإ يف

 ةئيهلا :ةرهاقلا .ةرخآلا

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 :جورخلل ةلواحم -

 ةئيهلا :ةرهاقلا .ةياور

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .ص ١1١ ءه 0

 .ىوؤرلا -

 .بأل تخألا

 ركتفد نم روطس -

 .لاوحألا

 رصتنم ردب ميلحلا دبع
 (ماقكك 15480141

 يوغلل ١ ملاعلا

 .صصختملا

 ةئيبلا ملعل ًادئار دعي

 «يبرعلا ملاعلا يف ةيتابنلا

 لذه بيرعت ىلإ هتوعدب زربو
 تاعماجل ١ يف ملعلا

 دقو «ةيبرعلاو ةيرصملا

 ثارتلا ةساردو ةثيدحلا

 فيرعتلاو يمالسإلا يملعلا

 .هئاملعيو هب

 «نيملعملل ًابيقن ناكو

 «تيوكلا ةعماج“ سسأ

 عمجم يف ًاوضع ريتخاو | 11١78 ع رابخألا ءانلدلا

 ةيميداكألاو ةيبرعلا ةغللا

 عمجملاو «ءمولعلل ةيرصملا

 ةيعمجو «يرصملا يملعلا
 «ةيناطيربلا ةيتابنلا ةئيبلا
 ةيتابنلا ةئيبلا ةيعمجو

 ةيعمجلاو .ءةيكيرمألا

 ةئيبلا ملعل ةيلودلا
 ىلإ ء«دنهلاب ةيوارحصلا
 ةلجم ريرحتل هتسائر بناج
 ."”ةيرصملا «ملعلا ةلاسر»

 : هلامعأ نم

 ةلجم :تيوكلا  .ناسنإلا
 77١ هه ١504 «ىبرعلا
 .( ؛ ىبرعلا باتك) -..ص

 رم ىلع ةايحلا

 تيان .ر . سلراشت /روصعلا

 راد :ةرهاقلا .(ةمجرت)

 الك هه 8*١ .قةفرعملا

 ٠.ص

 -.سنجلاو ةثارولا

 «فراعملا ناد :ةرهاقلا

 مرحم) لذي ع لصيفلا قفز

 الف ص ( ه1

 ةيموقلا ةعوسوملا
 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 يعمجملا ثارتلا «184 ص

 مالعإلا ليلد ١188. ص

 .657 ص مالعألاو



 ينانكلا نودلخ ميلحلا دبع

 .صض "١١ به االكمه

 .(84 ؛أرقا»

 .تاماخلا برح

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص ١15 ءاه 1الا/
 .(١إلا ؛أرقا»

 رودو ملعلا خيرات -

 .ةمدقت يف برعلا ءاملعلا
 :ةرهاقلا .ةديزم ءكاط

 ءه 196 .فراعملا راد
 .ص

 /يرشبلا .سنجلا روطت -
 يكسنازبود سويسودويث
 :ةرهاقلا .  (ةمجرت»

 .ثيدحلا يرصملا بتكملا .

 نودلخ ميلحلا دبع

 ينانكلا

 )20-141١ه():00-941ام؟(

 .سيراب يف يمالسإلا

 نينتكمتملا نم ناك
 ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب
 ةدع لغشو .امهبادآو

 ةطبارلا لّكم ثيح .«بصانم

 «سيرابب وكسنويلا يف

 ففي

 رضح امك «ةيمالسإلا

 تارمتؤملا نم ديدعلا

 ,20ةيمالسإلا تاودنلاو

 لوألا يملاعلا رمتؤملا
 دقع يذلا يمالسإلا ميلعتلل

 ةكمب ىرقلا مأ ةعماج يف

 :ناونعب ردصو «ةمركملا

 "١4٠ «ةيمالسإلا ةيبرتلا

 مقرلا دخأو .ص ه9 .ه

 .ثوحبلا ةلسلس نم )١8(

 سابع ميلحلا دبع
 )م اةاا 1١611

 .بتاك «بيدأ

 «ندرألاب طلسلا يف دلو

 بصانملا نم ًاددع ىلوتو

 تانيثالثلا طساوأ يف ةماهلا

 .ةيداليملا

 : هلامعأ نم

 :ةرهاقلا -.ساون وبأ -

 م 1١855 .فراعملا راد

 .(؟١ ؛أرقا) -. ص )اك

 طالب يف ةكماربلا -
 .ديشرلا

 // يمالسإلا ملاعلا رابخأ قفز

 هم

 .ةديقعلا لاطبأ

 .دمحم باحصأ 3

 .بدألاو ةسايسلا يف -

00 100 
 .  نيساي ريد نم ىتف -

 4 اوالم-١١511١1)(ه )58 ١-14

 .قّمعتملا يفوصلا ملاعلا

 .رهزألا خيش

 يف يلاعلا مسقلا سرد

 اسنرف ىلإ بهذو ءرهزألا
 تعبطو «ءاروتكدلا ةساردل

 .ةيسنرفلاب سيراب يف هتلاسر

 ش ملعل ًاسردم نيعيل داعو

 «ةيبرعلا ةغللا ةيلكب سفنلا
 ةفسلفلل ًاذاتسأ حبصأ مث

 مث ءنيدلا لوصأ ةيلكب

 ..ةيلكلل ًاديمع حبصأ
 وأ ةلود نم رثكأ تناعتساو

 نم :باتك يف ةمجرت هل (0)

 يف بدألاو ركفلا مالعأ

 ءق74 ١١9 ص ندرألا

 باتكلاو ءابدألاو بدألاو

 ص ندرألا يف نورصاعملا
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 اففر

 .هدوهجب ةيبرع ةعماج

 مظعم يف مهاس
 ةيفسلفلا تارمتؤملا
 يف تدقع يتلا ةيملعلاو

 كرتشاو «ةيمالسإلا دالبلا

 اهيف مهاسو هثوحبب اهيف
 هل تناكو .هتاربخو هدوهجب

 ىف ثيداحأو تارضاحم

 ١ .نويزفلتلاو ةعاذإلا

 رايتخالا هيلع عقوو

 نآرقلاب فيرعتلا ةنجل سأريل
 ىلعألا سلجملا يف

 امك ءةيمالسإلا نوؤشلل
 ثوحبلا عمجمل أ وضع ٌْسع

 ًاماع ًائيمأ راصضو .ةيمالسإلا

 مث هه ١84 ماعاهل

 ًاليكو مث .فاقوألل ًاريذو

 0 .هل ًاخيشف ءرهزألل

 ةزئاج ةنجلب ًاوضع ناكو
 .ةيملاعلا لصيف كلملا

 هتءارق يف ًاريثك رثأت دقو

 هفيلأت مث نمو «هتساردو

 «يلذاشلا نسحلا يأ نع

 !ًابيجع ًايناحور ًايفوص ناكف

 قيبطتب بلاطي ناكو

 بتكو «ةيمالسإلا ةعيرشلا
 نأ نلعيل تالاقملا تارشع

 لالتحالا دعب الإ ةيندملا

 ةعيرشلا نأو ءيزيلجنإلا
 يف تيقب خيراتلا اذه دعب

 فرعي امو ةرسألا لئاسم

 ..ةيصخشلا لاوحألاب

 ةيئانج «داوملا لك ىف

 .©"0ةيلودو ةيروتسدو ةيندمو

 يف هل رهظ ام لوأ ناكو

 "فيلأت نم ةيسنرفلا نع
 .1445 ماع اوروم هيردنأ

 :اهنم

 دهازلا ينابرلا مامإلا -
 - ١١4 كرابملا نب هللا دبع

 ةبتكملا :توريب .ه
 9١5 ءه ١4٠١  «ءةيرصعلا

 9 نم

 ماكحأ :ةدابعلا

 راد :ةرهاقلا  .رارسأو

 .ه 1848 قئثيدحلا بتكلا

 ةرصاعم ةيمالسإ تايصخش )١(

 روشلا 1١88-77٠0 ص

 خويش تاقبط يف رهبألا
 -1/ا/ ص رمهزألا عماجلا

 يف ةيمالسإلا ةضهنلا 4

 ١/ نيرصاعملا اهمالعأ ريس

 عمتجملا ءلال 58 5
 (ه1 8 )48/1١1١/8 6 ع

 864 ص

 ءايحإ يف) .جم ١ يف ج '؟

 .(؟ ؛ةيمالسإلا ميهافملا

 نييتآ /هللا لوسر دمحم

 ميهاربإ ناميلس ءهيئيد
 دمحم عم كارتشالاب ةمجرت)

 ؛اذيص .(ميلحلا دبع

 - «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب
 .ص 7484 ءه4

 487” هيه ١54١8 «.ةسردملا

 .ص

 تاحمل :ِةَي لوسرلا -

 -.هيده نم راونأو هتايح نم

 ثوحبلا عمجم :ةرهاقلا

 ءههامو7 ةيمالسإلا
 ءص

 يف اهتناكمو ةنسلا
 ؛اديص .يمالسإلا عيرشتلا

 «ةيرصعلا ةيتكملا :توريب

 .ص 95 ءه 1 /

 ٠-6يرفكلا وزغلا

 مالسإولل ةيداعملا تارايتلاو

 -.(نيرخآ عم كارتشالاب)

 مامإلا ةعماج :ضايرلا
 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 -.ص 67#
 ةمدقملا ثوحبلا نم)

 ها 5



 قفل

 مامإلا ةعماج هتدقع يذلا
 .(ه 1885 ةنس

 هتنسو هك لوسرلا

 عمجم :ةرهاقلا .ةفيرشلا

 194 «ةيمالسإلا ثوحبلا
 ثوحبلا) -. ص "5 .ه
 .(1/7 ؛ ةيمالسإلا

 وأ «صلاخلا ديحوتلا

 :ةرهاقلا -. لعلاو مالسإلا

 ١97 «.ةثيدحلا بتكلا راد

 .ص 104 .ه

 ماكحأ :ةدابعلا

 ءءاعدلا ءركذلا :رارسأو

 «مايصلا ةاكزلا ءةالصلا

 ل”. ط .داهجلا ءجحلا

 باتكلا راد :توريب

 هه ١4٠١ ,ينانبللا

 دحاولا دبع وأ ءوئيج
 ةبتكم :ةرهاقلا -. ىيحمي

 .ت .د «ةيرصملا ولجنألا

 .مالسإلا ناكرأ -

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 .باتكلل ةماعلا

 سابعلا وبأ هللاب فراعلا

 ةسسؤملا : ةرهاقلا -. يسرملا

 راد : باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 رارسأ :ةالصلا -

 راد :ةرهاقلا .ماكحأو

 ١١6 يه ١9489 «(فراعملا

 .ص

 -. مكركذأ . .ينوركذاف -

 راد :ةرهاقلا ”.  ط

 .فراعملا

 -.ةيعويشلا نع ىواتف -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص 415 هالة

 اهتأشن :ةيحيسملا -

 ريبينج لراش /اهروطتو

 ةبتكملا : توريب -.(ةمجرت)

 هه ١9 .ةيرصعلا
 .ص 4

 535 .ط 2 سار اي -

 راد ةسسؤم :ةرهاقلا

 .بعشلا

 رهش يف نآرقلا -

 راد :ةرهاقلا  .نآرقلا

 .فراعملا

 هذه هلل دمحلا

 راد :ةرهاقلا .يتايح

 .فراعملا

 -.نيدباعلا نيز انديس -
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص ١91 يه 11٠

 .ناضمر رهش -

 .فراعملا راد :ةرهاقلا

 ءايبنألا باحر يف

 ةسسؤم :ةرهاقلا -. لسرلاو

 .مويلا رابخأ

 :ةينانويلا ةفسلفلا -

 وفير ريبلأ /اهروطتو اهلوصأ

 :ةرهاقلا ..(يركز ركب

 ١"ال4 «ةبورعلا راد ةبتكم

 .ص

 ةفسلفلا يف قالخألا

 نم يناثلا مسقلا :ةثيدحلا

 ةيقالخألا ةلكشملا)»

 نوسيرك هيردنأ /(ةفسالفلاو

 وبأ عم كارتشالاب ةمجرت)

 راد :ةرهاقلا -.(يركز ركب

 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 م "ك4

 -.مالسإلاو ابروأ

 .مارهألا عباطم :ةرهاقلا

 راد :ةرهاقلا -.ناميإلا -

 .مالسولا

 - بارعملاو ءارسإلا

 - «بعشلا راد :ةرهاقلا

 .ص ١١8 ىااام

 نبا /ننملا فئاطل

 يردنكسلا هللا اطع

 ةعبطم :ةرهاقلا -.(قيقحت)



 ؟١1 به 454*"١ .ناسح

 .ص

 هللا تيب ىلإ جيحلا -

 ءرهزألا :ةرهاقلا  .مارحلا

 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 .ص 5 ىصماكقم

 /لالضلا نم ذقنملا -

 .(قيقحت) يلازغلل

 ةيلذاشلا ةسردملا

 نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا

 .يلذاشلا

 .لقعلاو مالسإلا -

 .يودبلا دمحأ ديسلا -

 وأ هللا ىلإ قيرطلا

 زارخلا ىسيع نب دمحأ

 -.(قيلعتو ميدقتو قيقحت)

 بتكلا راد :ةرهاقلا

 1١١١ ءه "8 - «؛ةثيدحلا

 .ص

 ليفط نباةفسلف

 .ناظقي نب يح ةلاسرو

 باتكلا راد :توريب

 .ةسردملا ةبتكم :ينانبللا

 .ص ١هؤ اه /

 وبأ /ةيريشقلا ةلاسرلا

 يريشقلا ميركلا دبع مساقلا

 عم كارتشالاب قيقحت)

 افقي

 ..(فيرشلا نب دومحم

 بتكلا راد :ةرهاقلا

 ج 7” هه 88*1١ ,ةئيدحلا

 .جم ١ يف
 رصن يبأل /عمللا -

 قيقحت) يسوطلا جارسلا

 ثيداحأ جيرختو ميدقتو

 يقابلا دبع هط عم كارتشالاب

 راد :ةرهاقلا  .(رورس

 :دادغب ؛ةثيدحلا بتكلا
 ءها8*٠1 «ىنثملا ةبتكم
 .ص 11

 يف تابثلاو داهتجالا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ثوحبلا عمجم :ةرهاقلا

 ها 185 ةيمالسإلا

 .ةفسلفلاو ملعلاو نفلا

 «بعشمنلا راد :ةرهاقلا

 ه6

 ماكحأ :روربملا جحلا 35

 راد :ةرهاقلا  .رارسأو

 5 و « بشعل ثعلا

 يرافغلا رذ وبأ -

 - 23 َّط .ةيعويشلاو

 .فراعملا رد : ةرهاقلا

 لهأ بهذمل فرعتلا

 كارتشالاب قيقحت) يذابالكلا

 سنوي دمحأ ديمحلا دبع

 .(رورس يقابلا دبع هط عم

 بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا
 ١58 ءه ١8٠ ءةيبرعلا

 .ص

 ريمأ :يروثلا نايفس -
 .ثيدحلا يف نينمؤملا

 .فراعملا راد :ةرهاقلا

 : توريب ؛اديص -. ىماطسبلا

 .ةيرصعلا ةبتكملا

 سنوي دمحأ ديمحلا دبع
 (ما1510-1544)ه14-54-104)

 بدأل ا داو ر دحأ

 .يبعشلا

 بادآلا ةيلك يف جرخت

 لصحو «ةرهاقلا ةعماجب

 عوضوم يف هاروتكدلا ىلع
 تارماغمو لاله. ينب ةريس١

 .«يلالهلا ديز يبأ

 ًاربخمو ًامجرتم لمع
 مث ءأبتاكو ًاررحمو ًايفحص
 'سيردتلا ةئيه يف ًاوضع

 ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسقب
 ًاذاتسأف ءةرهاقلا بادآ

 .مسقلل ًاسيئرو

 لامعألا نم ديدعلا هل
 :اهنم ةيملعلاو ةيبدألا

 ةعومجم عم هكارتشا -



 يرامغلا دمحم نب يحلا دبع وك لامك نسح .يحلا دبع

 ةمجرتل نيمجرتملا نم
 (ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد)

 نوقرشتسملا اهفلأ يتلا

 ةيزيلجنإلا تاغللاب

 .ةيناملألاو ةيسنرفلاو

 (جاوزلا) باتك ةمجرت 5

 دراودإ يجولوبورثنألا ملاعلل
 1 .كرام

 .ج .ه هفلأ يذلا (دغلا 1

 ظفاح عم كارتشالاب ءزليو
 .لالج

 هيون نامثع عم مجرت

 ةفسلف) باتك نيساي يزمرو

 .(لامجلا

 رعاشلل ًاضيأ مجرتو

 .روغاط

 :لثم ةدع ًابتك فلأو

 «ةيبعشلا ةياكحلاو «ةيلالهلا

 رهاظلاو ءلظلا لايخو

 نع عافدو «سربيب
 .©”رولكلوفلا

 لوألا عيبر) ١4١ ع لصيفلا )١(

 هلو ©١١6. ص (ه4

 :ليختسملا فرعت ال ةدارإ

 ص باعصلا اودحت ءالؤه

 ةلجم ترجأو .”"0 -5*

 - يف رشن ءاقل هعم لصيفلا

 لامك نسح يحلا دبع

 )م ا١ةؤ١5-9١5١1)ه14175-176)

 ريفظلاب ءاضقلا لواز

 ىلإ لقن مث ءنيتنس
 ءارمألا ةسردمب سيردتلا

 ماع ؛فئاطلاب ةّيجذومنلا

 ىلإ لقتنا مث ءه 1“

 حالس ةسردمب سيردتلا

 ماع يفو .فئاطلاب ةراشإلا
 يف ًايضاق نيعاه

 دالب نم قيقعلاو ةحابلا
 :.ه 18٠ ماع ىتح دماغ

 يف ًاماع نيعبرأ ىضق
 هتبسكأ ميلعتلاو سيردتلا

 َى ' ىلع جرختو «ةبرجتو ةربخ
 , 0بالطلا فالآ هيدي

 دبعا ريغ وهو 25١ ددعلا -

 ريدم «سنوي ديمحلا

 : يذلا «يرصملا نويزفلتلا

 م1444 ربمتبس 3 يف يفوتا

 ربمتبس /ويلوي :تامولعملا)
 .(11؟5 ص م2

 /6/؟4 ةرونملا ةنيدملا )١(
 4774 ع ظاكع هه
 ةمجرت هلو .ه417/8/*
 ةرئاد :ةيبدألا ةعوسوملا» يف
 ةكلمملا ءابدأ زربأل فراعم

 - 74/7 «ةيدوعسلا ةيبرعلا
 فئاطلا ءابدأ نم ,©

 - .44 46ص نيرصاعملا

 ةيملعلا هراثآ نم

 .ةعوبطملا

 زاغلألاو يجاحألا

 ةبتكم :فئاطلا  .ةيبدألا

 طاه ١87 .ءفراعملا

 يدانلا :فئاطلا

 115ه ١40١ .يبدألا

 .ص

 .يناعملا فورح

 «فراعملا ةبتكم :فئاطلا

 .ص ؟؟5 ئه 9١

 هرسأ ءامسأو فئاطلا -

 -.مهتاداع ضعبو ةميدقلا

 يئراحلا راد عباطم : فئاطلا

 .ص 47 هاد

 يرامغلا

 (مادكم 1511170 (ه1416- 10)

 ءهيقفلا .ء.خيشلا

 .ققدملا « ققحملا

 يرامغلا قيدصلا نب دمحم

 .ىنسحلا

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو -

 مالعأ نم 017” /* نييدوعسلا

 سماخلاو رشع عبارلا نرقلا

 60/١"١1. رشع



 يسيمخلا .نمحرلا دبع افغي يعيبرلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 ةجنط ءاملع نم

 يف جرخت .برغملاب
 يف صصختو ءرمهزألا

 .هقفلا لوصأ

 «ةديدع تافلؤم هل
 1 : اهنم

 ! . . . ىبتجملا -

 ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 يعيبرلا
 ماكل 00 (ه1405)

 . يبعش رعاش

 .ةيدوعسلاب ةزينع نم

 .نابعش ١6 يف يفوت

 رعش ناويد هل ردص

 راهزألا» ةلسلس يف يبعش
 «ةيدابلا راعشأ نم ةيدانلا

 ناويد» :ناوئعب

 .«يعيبرلا نمحرلا دبع
 «فراعملا ةبتكم :فئاطلا
 مه "9

 دمحم - راصيب نمحرلا دبع

 راصيب نمحرلا دبع

 يليطجلا دمح نب نمحرلا دبع

 )م 1-١544 575)(ه4104-156١1)

 .بيطخ ,ظعاو « يبتكم

 ملعتو .ةديرب يف دلو

 يف ةباتكلاو ةءارقلا اهب
 أرقو «ةيلصيفلا ةسردملا

 .اهئاملع ىلع

 ءملعتلا يف ًابغار ناكو
 ءاملعلا ةسلاجمم رثكي راصف

 لغشو ءمهعم ثحبلاو

 ةيدوعسلا ةبتكملا ةرادإ

 ,©7تاونس ةدع ةديربب

 : هتافلؤم نم

 تاردخملا رطخ نايب -

 .تاركسملا عاونأو

 - «ضايرلا عباطم :ضايرلا

 00 .ص 8# ه9

 حرشب ديفتسملا ةدافإ

 :ضايرلا .ديحوتلا باتك
 ءه #1١40 ءءاوللا راد
 .ص <45

 ةايح نع ةرصتخم ةذبن -

 نب دمحم مالسإلا خيش

 ىلع فرشأ ؛باهولا دبع

 زيزعلا دبع نب دمحأ هعبط
 ماد ط .نيصحلا

 ىه ١ةإل ةمدقملا «ءن .د

 ش .ص6

 مهتذمالتو ميلس لآ ءاملع )١(

 .؟الا/ /؟ ميصقلا ءاملعو

 يسيمخلا نمحرلا دبع

 )م امال )١19١0 ه1 07-5

 .ةددعتم هبهاوم «بتاك

 «صاقلاو ءرعاشلا وهف

 فلؤملاو ءيقيسوملاو
 فلؤملاو ءيقيسوملا
 يعاذإلاو يحرسملا

 ,ينؤيزفلتلاو يئامنيسلاو
 .لثمملاو جرخملاو

 نيب هتاباتك تددعتو

 تالاقملاو ةفاقثلاو ةسايسلا

 ةيرعشلا تامجرتلاو ةيدقنلا

 ةتس نم ىهتنا امك «ةيرثنلاو

 هتريس نم طقف لوصف
 توملا هنكمي ملو .ةيتاذلا

 .اهلامكتسا نم

 «يكارتشا يراسي وهو

 دقف .ًايعويش نكي مل نإ
 يف نفدو ءوكسوم يف تام

 .«ةروصنملا» هتنيذم

 عم ةبرغلا ةلحر تأدبو

 درط امدنع تاداسلا دهع

 بتكف «تييفوسلا ءاربخلا

 ةباتكلا نع فقوأو :جهنملا

 ءةيروهمجلا ةديرج يف
 نيب م 191/7 ماع ذنم لقنتف

 تيوكلاو نانبلو ايبيلو دادغب

 رقتسيل ءايكافولسوكيشتو



 اشابلا تفأر نمحرلا دبع فيل يسيمخلا نمحرلا دبع

 عفادملا لطبلا  هرظن يف
 'امك ءمالسلاو ةيرحلا نع

 قاوشأ» ناويد ىف اهركذ

  .«ناسنإ

 نيواود ةسمخ هلو

 و «ناسنإ قاوشأ» :ةيرعش
 ناويد» و «نارينو عومد»

 ىف اهبتك ناناويدو ««بحلا

 سرافلل اماردويلم» ةبرغلا

 و «نيرهنلا .نيب:ام دالب يف
 ءارمح تالفنرق تسلا

 .(وكسوم ىلإ ةادهم

 ةصقوهلامعأ رخآو

 ةكلملا تايموي١ :ناونعب

 ةكلم يهو «؟يريش يتيت

 يسيمخلا ضرتفي «ةينوعرف
 دعي رصم ىلإ تداع اهنأ
 بتكتو «.تاداسلا ليحر

 .اهتاركذم

 هلامعأ تعبط امك

 يف ةيسورلاب ةلماكلا
 .©0كسوم

 :هيف بتكاممو
 :يسيمخلا نمحرلا دبع

 ةدذع/فقوملاو ةملكلا

 )١( ع يبرعلا عوبسألا ١44١

 م1

 ريتسجاملا ىلع لصح نيعم ميدقت ؛باّتك

 ةسسؤم :م .د .وسيسب

 «ةدحولا راد :ةفاقثلل رصان

 -.ضصال5 106

 .(© ؛ةيبدألا ةلسلسلا)

 هش

 اشابلا تفأر نمحرلا دبع
 (ماو41- 1670014 م

 .يمالسإلا بيدألا

 بلح برق - احيرأب دلو

 مئ .بلدإ يف سردو
 ةماعلا ةيوناثلا ىلع لصح
 ةيورسخلا ةعيرشلا ةيلك نم

 ىلإ ثعتباو ءبلح يف
 لصاو ثيح ءرمزألا
 لوصأ ةيلك يف هتسارد

 هسفن تقولا ىفو «نيدلا

 ةعماج بادآ ةيلكب قحتلا

 ىلع لصحو «لوألا داؤف
 لوصأل ةيلاعلا ةداهشلا

 ءم 1١948 ماع يف نيدلا

 ةغلل اشتفم مث اسردم لمع

 ًاشتفم مث «بلح يف ةيبرعلا
 ًاريدم مث ء.قشمدب لوأ
 ماع يف ةيرهاظلا ةبتكملل

 تقولا يفو غم
 يف ًارضاحم لمع ءهسفن
 ماع ىتح قشمد ةعماج

 ريعأ ثيح 2م 1055

 دهاعملا يف ًاسردم لمعلل

 .ةيدوعسلاب ةيملعلا

 , ةيلك نم 2م ١956 ماع يف

 «ةرهاقلا ةعماج بادآ

 ١951 ماع يف هاروتكدلاو

 ةغللا ةيلكب ًاذاتسأ لمعو «م

 مامإلا ةعماجب ةيبرعلا
 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 ةغالبلا مسقل ًاسيئرو
 ىلع فرشأ دقو ءدقنلاو

 «ةيملعلا لئاسرلا نم ددع

 تارمتؤم ةدع يف كراشو

 ىف كراش امك ءناجلو

 بدألا ةطبار سيسأت
 ًابئان بختناو «ءيمالسإلا

 بتكمل ًاسيئرو «سيئرلل
 ,«ةطبارلل ةيبرعلا دالبلا

 سلجم يف ًارضعو

 . ؟9ءانمألا

 : هتافلؤم نم

 :تالوطبلا ضرأ -
 راد :ةرهاقلا .ةصق

 مرحم) 116 ع لصيفلا ففز

 بتكو 14١. ص (ه0/

 يف شغيرب نسح دمحم هيف
 /١١1؟ /ا/) اال ع عمتجملا

 يلئرو 44 ص (ه17

 ع اهسفن ةلجملا يف ةديصقب
 هلو (ه140/9/10 اللوح

 يمالسإلا ثعبلا يف ةمجرت

 مرحم) ه عالاجم
 لجن قف ص ا(هل0/



 يواقرشلا نمحرلا دبع 34" اشابلا تفآر نمحرلا دبع

 ؟هه به ١98 «قورشلا

 .ص

 .ةصق : ةثلاثلا ةيارلا

 ةياهن ىلإ درطلا رعش -
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 :ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 ءهه ١9985 «ءسئافنلا راد

 :لصألا) .ضص 46غ
 ةعماج .هاروتكد ةلاسر

 .(ةرهاقلا

 ةايح نم روص -
 ةبتكم :ضايرلا -.نيعباتلا

 ١40 14:0 :ناكيبعلا
 نايتفلل بتك) .ججم " 0.

 .(05- 1١ ؛تايتفلاو

 ...ه #١591 ..175..0 ط

 ةرازو :ضايرلا 4.  ط

 هه ١5١05 ,فراعملا

 ةرازو :يبظ وبأ - .8 ط

 .ه /١401 «ميلعتلاو ةيبرتلا

 ةايح نم روص -

 : توريب 6 . ط .ةباحصلا

 ١48 ءةلاسرلا ةسسؤم
 بتك) -. ص 6١؟ به

 ةسسؤم :توريب - ." ّط

 «سئافنلا راد :ةلاسرلا
 .جم ال اه [ا8

 :ضايرلا د ”«.  ط

 «تانبلل ةماعلا ةسائرلا

 هه *١5

 .ص ١5١ ياعم

 ةرازو :ضايرلا 4.  ط

 .ه ١405 «فراعملا

 :برعلا دنع ديصلا -

 هناويح  .هقرطو هتاودأ

 :توريب -.ديصملاو دئاصلا

 راد :ةلاسرلا ةسسؤم
 ؟ا/” به ١9:4 ءسئافنلا

 .ص

 هتايح :مهجلا نب يلع 95

 .هرعشو

 لوألا فصلل :وحنلا

 دهاعملا يف طسوتملا

 ةعماجلل ةعباتلا رودلاو

 ةنيدملا .ةيمالسإلا

 "١5٠ «ةعماجلا  .ةرونملا

 .ص ١68 فه

 ىلوألا ةنسلل :وحنلا

 ل .5 ط .طسوتملا

 مامإلا ةعماج :ضإايرلا

 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 :ص 77١ ءه٠

 :صربق -.دقنلاو بدألا ىف

 ؛يمالسإلا بدألا راد

 ؟0١65 ءثه 1١4٠١ «يدربلا

 .ص

 نف :عبطي مل امم هلو

 نف «ةساردلا نف «ةءارقلا

 .تاناحتمالا

 يواقرشلا نمحرلا دبع
 (ماححال - ١51١0144 -و

 بتاك ء«صاق ءرعاش

 نوتالدلا ةيرق يف دلو

 هتسارد متأو .رصم اتلد يف

 داؤف ةعماج ىف قوقحلل

 مايق دعب ىلوتو .لوألا
 نم اددع ويلوي ةروث

 ةيدايقلا زكارملاو بصانملا

 .رشنلاو ةفاقثلا تالاجم يف

 «ضرألا» هتياور ربتعتو
 ه 171/4 ماع تردص يتلا
 «ةيبرعلا تاياورلا رهشأ نم

 تاغل ىلإ تمجرت دقو
 .ةريثك

 بتاكو رعاشك وهو
 هدئاصق يق جلاع يحرسم

 اياضق ةيرعشلا هتايحرسمو

 ةرصاعم ةيعامتجاو ةيسايس

 لكشلا ذختا اهضعب نأ ولو



 يواقرشلا نمحرلا دبع

 كلذكو ءىخيراتلا
 . نم ةدمتسملا هتايحرسم

 .يمالسإلا ثارتلا

 .هصصخت ناك نإو وهو

 ًاقشاع ناك هنإف نوناقلا ىف
 00( ذا

 . بد

 هتاياور نأ ركذأ :تلق

 نع اهبتكي ناك يتلا ريسلاو
 ةجض ريثت تناك ةمئألا

 ءاملع نيب ىضر مدعو

 ىلإ هزايحنال .«نيملسملا

 .ةيراسيلا راكفألا

 يف هعم راوح رخآ يفو

 هارجأ ء«روصملا# ةلجم

 ىفطصم رواحملا هعم

 هباتك هنّمضو «ينغلا دبع
 دعبو ,«ًادرمتم يواقرشلا»

 ءابوتكم يواقرشلا هأرق ام
 رشن لضفي هنإ هل لاق

 يذلاو .هتافو دعب ثيدحلا

 تناك هنأ راوحلا نم هتمهف

 راكفأو ءةيعويش لويم هل
 ىف ةدسجم («ةيكارتشا

 هنكلو .يراسيلا جهنملا

 يأل هءامتنا يفني ناك

 0 .بزح

 "1 عا جم بتكلا ملاع قفز

 .(ه1404 لاوش)

 ف

 ىركذلاب لافتحالا يفو

  ءاشنإ ررقت هليحرل ةسماخلا
 همساب ةفاقث تيبو ةسردم

 ةقباسم ميظنتو «هتيرق يف

 رعشلاو ةياورلاو ةصقلا يف
 قلطأ امك ءهمساب لاقملاو

 عراوشلا دحأ ىلع همسا

 موكلا نيبش ةنيدمب ةماهلا

 .!"9هاركذل ًاديلخت

 :ةعونتملا هلامعأ نمو

 هيقفلا :ةيميت نبا -

 ةئيهلا :ةرهاقلا .بذعملا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 -..ص ؟هال ايه ٠8

 نمحرلا دبع تافلؤم)

 ١17(. ؛يواقرشلا

 :ةرهاقلا -.ضرألا -

 /9 ١58/  ”؟#9 ع روصملا (0)

 ل4 7# ص ده 4

 /م)الا* ع مارهألا .5

 :لاقم رظناو .(ه 5

 روزي يواقرشلا نمحرلا دبع»
 رونأل «خيراتلاو ةريسلا

 ملا ع عنمتجملا  يدنجلا

 لت ص ه1 4/11/55)

 ليج :يف هايإ ًادقان ًاضيأ هلو

 يف خماوشلا ممقلاو ةقلامعلا

 ةقيرإ ص مالسإلا ءوض

 ميلقإ يف ةياورلا ايفارجويلبب
 ص ااتلدلا طسوو برغ

 ش 1

 يواقرشلا نمحرلا دبع

 هه ١504 ءبيرغ ةبتكم

 .ص 46

 ط .ةعستلا هقفلا ةمئأ

 ةئيهلا :ةرهاقلا ل“.

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .جم 1 ١

 نمحرلا دبع تافلؤم)
 ١٠١6( ء15 ؛يواقرشلا

 .(54 ؛ةيخيراتلا تاساردلا)

 عه

 نب ديز مامإلا ١: جم

 مامإلا «نيدباعلا نيز يلع

 ةفنيح وبأ «قداصلا رفعج

 «سنأ نب كلام ءنامعنلا

 مامإلا ءدعس نب ثيللا

 .ىعفاشلا

 نب دمحأ مامإلا :7 جم

 مزح نبا مامإلا ءلبنح

 .مالسلا دبع نب زعلا

 ةيحرسم :ًارئاث نيسحلا
 :ةرهاقلا .ًارظنم ١ يف

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
 .باتكلل

 :ًاديهش نيسحلا

 .رظانم 5 يف ةيحرسم

 ةيرصملا ةئثيهلا :ةرهاقلا

 .باتكلل ةماعلا

 :ءافلخلا سماخ

 .زيزعلا دبع نب رمع
 .بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا



 يواقرشلا نمحرلا دبع

 عشا راد :ةرهاقلا

 لوأ :قيذصلا 0
 : ةرخاقلا : ءاغللخلا

 رستلا :نيدلا حالص -
 د :ةرهاقلا .رمحألا

 .فراعملا

 زكرم :ةرهاقلا -.ةيرعش

 ء«رشنلاو ةمجرتلل مارهألا
 .ضص 781 ءه 5

 نب رمع قورافلا -
 زكرم.: :ةرهاقلا -. باطخلا

 ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا :

 ض5 52ه ان

 : ةيحرسم *: نارهم ىتفلا 3

 :ةرهاشلا -. ةي 05 7 :رادلا“

 ملاع 7 د. الفلا -

 .ةيلاخ بول و

 .ةيموقلا رادلا : ةرهاقلا

 . .ةليمج ةاسأم

 -.ةيرحلا لوسر لكمحم

 .بعشلا راد :ةرهاقلا

 ضخ

 ةئيهلا :ةرهاقلا .8 ط

 ءاكع ينو -

 . يتروسلا دمحم

 ١ (ماققال )ه1 4 0الل00)

 دخأ هدلاو ىلع جرخت

 مالعأو ةيبرعلا ةغللا ةمئأ

 فكع مث «ةيدنهلا ةراقلا
 قيقحتلاو ثحبلا ىلع

 فضبنلا لمكأف .فيلأتلاو
 يبرعلا مجعملا نم ريخألا
 هفلؤي ناك يذلا يدروألا
 لقنو «يتر وسلا دمحم
 دمحأل .يبرعلا بدألا خيرات.

 «ةيدروألا ىلإ تانزلا نسخ ا

 ءيبرع) ًامجعم فلأو'
 ممجعملا ححصو ققحو .«برعلا رحب مساب (يدروأ | :

 هلو .«نآرقلا تاغل» قنآرقلا

 يف اهضعب جردأ «ةيبرعلا
 «ناتسكابب سيردتلا جهنم
 تاعوضوم ةدع جلاع دقو
 ًاباتك فلأف «ةيوبرتو ةيبدأ
 ءيرعملا ءالعلا يبأ نع
 ةيعامتجالا تاميئعتلاو

 يتروسلا نمحرلا دبع

 ريسفت ققحو «ةيمالسإلا
 لوح ًاثحب دعأو هدهاجم:

 يف يعامتجالا حالصإلا

 ةدع لقنو «ةنسلاو نآرقلا
 ةغللا ىلإ ةمهم ب 2

 ًاذاتسأ لغتشاو «ةيدروألا
 ْ ثوحبلا .عمجم ٠ يف ًاكراشم
 .©90(سرانب ةيفلسلا . ةعماجلا ف ةيمالسإلا

 تفقو يتلا هلامعأ نم
 . :اهيلع

 ٠ ميدقت) دهاجم , 3

 : :ةحودلا -.(قيلعتو قيقحتو
 . ةلودب «ةينيدلا نوؤشلا ةسائر
 .ص ا/84 [ه 195] رطق

 ' اهققح /ةيريشقلا .ةلاسرلا -
 . . اهل ملقو اهيلع قلعر
 8-0 يتروسلا صيخلتو ب بيرعت

ملا : :توريب .
«ةيرصعلا ةبتك

 -  

 نص 4٠١ ل0 نه 188 -
 ةياكش -: ١ :تايوتحملا)
 .عامسلا - ؟ مالسإلا لهأ

 ”.(كولسلا بّيترت د".

 سرزانب ةيفلشلا ةعماجلا ةرشن )00
 * لاوشو ناتضمر  دنهلاب

 ةلجم نع ًالقن هاا:

 عال" جم] «يمالسإلا ثعبلا»
 ٠٠١[. ص١



 خيشلا لآ نمحرلا دبع

 دبع

 خيشلا لآ فيطللا دبع

 0 ياي ل ا ل

 .خرؤم «بتاك

 «ضايرلا ةنيدم يف دلو

 ءاملع عم همولع
 .هرصع

 : هتافلؤم نم

 ةريس يف باهشلا عمل -

 ةراد :ضايرلا -.(قيقحت 2(

 ١89 - ءزيزعلا دبع كلملا
 م.م

 خيشلا ةوعد -

 :ةرهاقلا .اهورصانمو

 .ه ١8١ «يندملا ةعبطم

 دجن ءاملع ريهاشم

 د :ضايرلا .مهريغو

 هه 1١8179 «قماميلا

 نب هللا دبع نب نامثع /دجن

 - .(قيلعتو قى قيقحت) رشب

 كلملا ةراد :ضايرلا

 ةريزجل ١ يخرؤم مجعم قل

 .85 ١/ ةيبرعلا

 اند

 ه١ «زيزعلا دبع نب نمحرلا

 عقو اميف رردلا دقع

 يف ثداوحلا نم دجن يف

 رشع ثلاثغلا نرقلا رخآ

 /رشع عبارلا لوأو

 ىسيع نب حلاص نب ميهاربإ
 ةرازو :ضايرلا -.(قيقحن)
 وهو) ه ١9894٠ .فراعملا

 ناونع :باتك ىلع ليذ

 دجن خيرات يف دجملا

 .(رشب نب نامثعل

 :ضايرلا -.دوعس لآ

 ها 1١١88 «.فلأملا

 ..ةوعس لآ بسن ل

 41*١1 .فلؤملا :ضايرلا
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 نيودت يهو :قباوسلا -

 روهظ لبق دجن ثداوح
 نب دمحم خيشلا ةوعد

 ةنس نم يأ «باهولا دبع
 اه 35 رخآ ىلإ م6.

 يف عبط (قيقحت) رشب نبال
 يم يناشلا دلجملا رخآ
 .(دجملا ناونع»

 رّيخلا دمحم .نمحرلا دبع

 (مادوك 15١40 (ه1405-1959)

 ةيريصنلا ءاملع زربأ نم

 رّيخلا دمحم نمحرلا دبع

 لابج «ةحادرقلا نم

 .ةيقذاللا

 ةئس قشم خ] ىلإ لقتنا

 هل ًابيدأ ناكو .6م ١ ها/

 .رصاعملا

 فلأو ثحبو بتك دقو

 يأ) يولعلا يرفعجلا
 ."”(يريصنلا

 : هتافلؤم نم

 يف ثحبت ةلاسر 5

 لوح ةمهم لئاسم
 يرفعجلا بهذملا

 ىلع درلا :(يولعلا)

 ؛ىفطصم ركاش روتكدلا

 يناه هتعابط ىلع فرشأ

 عيزوت :قشمد -.ريخلا

 ١51١ «نيدلا دعس راد
 نم) .ص ١١8 ء.ه

 نمحرلا دبع خيشلا ثارت

 ٠ .(ريخلا

  قفو مايصلاو ةالصلا -

 نم :باتك يف ةمجرت هل ()

 يملاعلاو يبرعلا ركفلا مالعأ

 ١١7 ص نيرشعلا نرقلا يف

 قشمد ءاملع خيرات ء5١1 -

 ا



 رّيخلا دمحم نمحرلا دبع

 ط -.يرفعجلا بهذملا
 1٠

 حئادم نم ميظنلا دقعلا
 حلاص خيشلا هل روفغملا

 .ميكحلا رصان

 نحن انئعقاوو انتديقع |

 .4 ط -.(نييولعلا)
 :ناميإلا ءادن نم
 ةعاذإ نم تعيذأ 01 لا ثيداحألا نم ةعومج

 ." ط -.قشمد
 ىلع جحلا كسانئم

 :قشمد 6 ةسمخلا بهاذملا

 .فاقوألا ةرازو

 نم مالسإلا فقوم
 .ميقعتلاو ضاهجإلا

 .؟ ط -.نييولعلا خيرات باتك ظيرقتو دقن

 يرسودلا
 )م ننشر لل نيش

 «ريبخلا «ةيعادلا «ملاعلا ش

 . . فيصحلا

 «نيرحبلا يف دلو

 ىلإ هدلاو عم رفاسو

14 

 يف بلق رهظ نع ميركلا نآرقلا ظفح هنإ لاقيو .ريغص وهو تيوكلا
 !ارهش نم لقأ

 نم هجرخت دعبو

 ءملعلا ةبلطو ءاملعلا

  نيخرؤملاو ءابدألاب لصتاو

 ىلإ رفاس مث «باتكلاو
 اهئاملعب عمتجاف ؛نيرحبلا
 .مهنع ذخأو

 يف كراشو تبي يوكلا يف قحلا ىلإ داشرإلاو هللا ىلإ
 ' لقتنا املو ءههاجو هملعو هلامب جراخلا يف ةينيدلا تائيهلاو تايعمجلا ةدعاسم

 ةوعدلا يف هطاشغن داز

 ةينيدلاو 0 ا تاسسؤملا ا 71 : «داشرإلاو
 .جراخلا يف

 ةمادهلا بهاذملا ةفرعم يف ىلوطلا ديلا هل ناكو
 «مهاياونو لالضلا ةاعدو
 ليلضتلا تايعمج ءامسأو
 داشرإلاو ظع ولا يف ريبك طاشن هلو «ملاعلا عيمج يف

 ةيدنألاو عمجلا يف

 دمحم نب نمحرلا دبع
 يرسودلا

 تايلكلاو سرادملاو
 تاعماجلاو دهاعملاو

 قئادحلاو ةريبكلا دجاسملاو
 عمتجي ثيح تاهزتنملاو
 دقو ءةفاحصلاو ةعاذإلا يف طاشن هل ناك امك ؛سانلا
 ءاملعب ةديطو ةقالع هلو «هتوصب ةعاذإلا نم هريسفت نم ًاءزج عاذأو نآرقلا رسف
 جراخلا يف ةوعدلا

 .لخادلاو
 ندنل يف هللا همحر يفوت

 ىدحإ يف ةرضاحم ءاقلإ رثإ

 0 0 !| نم ريذحتلاو ةوعدلا

 هدوهج نايبو هتريس يف لماش باتك ردص دقو

 ةيعادلا ةايح نع ةرصتخ ةذبن :وهو ءهتذمالت دحأ ملقب ةيملعلا هلامعأو

 1 ميصقلا ءاملعو مهتذمالتو ميلس لآ ءاملع (1)

 ١5 ص (ه5) تذيب ع عمتجمل ا ةلجم يف ةرصتخم ةذبن هلو .47
 )١/554/ ماعم عدو 5
 ةمجرتو .2 47 صا (ه
 97/١. برعلا ةريزج يف - ثيدحلا رصعلا ءارعش يف



 نب نمحرلا دبع يمالسإلا
 ط .نيصحلا زيزعلا دبع: دمحأ ملقب /يرسودلا دمحم

 : ء«فلؤملا :ةديرب '. 
 .ضصالده صا

 تفقو يتلا هتافلؤم نمو
 : اهنيوانع ىلع

 . ةعجارم /ةيعاد تائفن -
 زاد. :تيوكلا .ناميلس دمحم ناميلس ميدقتو
 و7 هه 1١4١1 ءمقرألا
 خيشلا ةعومجم نم) -. ض
 .("” ؛يرسودلا

 ' ةيتكم :ضايرلا - .؟ ط
 ْ 3 4؟ مه 1404 ءدشرلا

 دقو :تاينيطسلف -

 راد :قفئاطلا ...مهلعف موس يف نويهص اومدخ
 صم ءها1741/ «ةفاقثلا
 ةسكنلا بابسأل ريوصت امهيف ناتديصق امهو)
 .(ًايعامتجاو ًايسايس

 ةمدقم :نايبلا- د
 يه 1١88 .ةعابطلل رونلا ةسسؤم :ضايرلا -. ةمتاخو

 يلع عم كارتشالاب) ص 7
 .(يحلاصلا دمحلا

 ميهافملاو راثآلا ةوفص -

23 

 -.ميظعلا نآرقلا ريسفت نم
 '«مقرألا راد ةبتكم :تيوكلا

 حم ” 6٠و

 .م..د -.ررحتلا تاءاعداو
 ا مسم سه 1505 .ن .د
 رص

 5 ط _.هميهافمو: هراثآ :قافنلا -

 ءدشرلا ةبتكم :ضايرلا
 يه 85

 ؛يرسودلا خيشلا ةعومجم)
0 

 ةديفملا ةبوجألا 8

| 
 ط .ةديقعلا تام

١ 

 ءدشرلا ةبتكم :ضايرلا
 .ص [١51 هه 8

 /يسركلا ةيآ ريسفت -
 -.عيبر ميهاربإ ميدقت

 ةبتكم :ناقرفلا راد :ةرهاقلا

 ْ .ص "<

 :تيوكلا .راثآلا 8

 ١501 ءمقرألا راد ةبتك
 هه

 فلس :سمألا دوهي -
 هعجار /أوسأ فلخل ءيس
 -.يبلشلا رصنلا وبأ ىفطصم هيلع قلعو هصوصن ققحو

 ..ضص ١٠

 راجنلا دمحم نمحرلا دبع

 ءيداوسلا ةبتكم :ةدج
 .ص 158٠١ هالقأ"ا

 /ةينوساملاو ةيدوهيلا -

 «ةنسلا راد :ةيدوعسلا ربخلا

 .ص 147" ه4

 نم :ةقيقحلاو :قحلل
 هعجار /ةقيلخلا ريخ مالك
 هيلع قلعو هصوصن جّرخو
 «يدمحملا راد :ضايرلا . يبلشلا رصنلا وبأ ىفطصم
 .ص 1٠69 ه6

 راجنلا دمحم نمحرلا دبع
 اقم 15110 (ه 144 145

 ةوعدلا ءاملع نم

 يف سيردتلاب هتايح أدب
 مث «ةيمالسإلا دهاعملا

 ةوعدلا لقح يف ١
 ةيرصملا فاقوألا ةرازوب
 بصخم ىلإ لصو ىتح

 تافلؤم هلو ؛ةرازولا ليكو
 .''"رصم جر ش 2020( ا ةيمالسإلا زكارملاب ةديدع

 ىدامج) نفل 4 ٍ هيقلأ )03:1

 1١١. ص (ه404١ ةرخآلا



 ركب وبأ ميحرلا دبع اكن دمصلا دبع فسوي نمحرلا دبع

 . :هراثآ نم

 ىلإ ةينيد ةلحر
 د :ةرهاقلا .ايقيرفإ

 #١8 ءه 1١5:05 .فراعملا
 .(ةل؟ ؛؟أرقا) ص

 .ةئفم َ موم رطاوخ

 .يبرعلا دئارلا راد : توريب

 دبع فسوي نمحرلا دبع
 دمصلا

 )م 1510-١588 (ه108١1--0)

 .ملاع «ةيعاد

 ءاضق اتبنع ةدلب يف دلو

 يف سلبانل ةعباتلا مركلوط
 ًامامإ لمع .نيطسلف
 نم زانرك ةدلب يف ًابيطخو
 ىلإ رجاه مث .ةامح لامعأ

 ملعلا بلطو .تيوكلا
 ايروس نيب هللا ىلإ ةوعدلاو

 لاط ةةلئسأ» :هتافلؤم نم

 باطخ» .«لدجلا اهلوح

 ءاتفإلا ةرئاد ىلإ حوتفم

 تاباجإ يف ةلاسر» «ةةامحب
 باتك» «ةعبسلا ةلئسألا نع

 ةلاسر» ««ىمظعلا ةلاسرلا
 .«ةيحللا يف

 ىلع تاقيلعت هلو

 .هل ةلجسم

 ةايح نم دصتقملا» ناوئعب

 فسوي وبأ خيشلا

 :دمصلا دبع نمحرلا دبع

  ههقف  هفقاوم .هتمجرت

 يف عققيو «هؤاثر  هلئاسر

 عطقلا نم ص 8
 .©”طسولا

 هيلإ راشملا هباتكو :تلق

 ىلوألا هتعبط تردص ًالوأ
 يف ةثلاثلاو ءه401١ ماع
 يدامر :ةيدوعسلاب مامدلا

 نمتؤملا :ضايرلا ؛رشنلل

 ١44 هها8١4١ «عيزوتلل

 .ص

 دب ميحرلا دبع
 .ه)(ه4١:0١..._16)

 .ماسر «ىكلف « ثحاب

 كلفلا ةاوه ةيعمج وضع

 ةيندرألا ةيعمجلاو «ةيندرألا

 .مولعلا خيراتل

 .ةديدع تاحول هل ءنانف

 م1554 ٠6

 )١( بجر ناقرفلا 4١١اهه
 ٠١/ /59) 854 ع عمتجملا

 ٠١. ص (ه1404

 ىف ةريزغ تالالاقم هلو

 «تالجملاو فحصلا
 دصرلاايند يف ةصاخو

 .كلفلاو

 هتطوطخم ترشن

 ميدقلا كلفلا يف برعلا |
 يف تاقلح ىلع ؛ثيدحلاو

 . 29«ةيفاقثلا ةلجملا»

 تارجملا. :ًاضيأ هلو

 ةسسؤم :تيوكلا -.ةيكلفلا

 «يملعلا مدقتلل تيوكلا

 .صا75 هه

 ركب وبأ ميحرلا دبع
 )م ١5241-1١511014

 .ثحاب « بيدأ

 «ةرونملا ةئيدملا يف دلو

 متأ مث ءاهسرادمب ملعتو

 ةيبرعلا ةغللا مسق «بادآلا
 لصحو «ضايرلا ةعماج يف

 ملعو ةيبرتلا مولبد ىلع

 نم ريتسجاملاو «سفنلا
 يف يفوتو .«ةرهاقلا :ةعماج
 ىلإ هقيرط يف وهو ثداح

 نابعش) 84 ع ةيفاقثلا ةلجملا .(9)
 ص (ها م ناضبمر 1

 ةرسسان



 يدلاخلا نيسح قاز رلا دبع "مك رمع ميحرلا دبع

 فاروتكدلا ةشقانمل ةرهاقلا

 رعشلا نع اهعوضوم ناكو
 نم زاجحلا يف ثيدحلا
 .م 19537 ىلإ 4

 سيردتلا يف لمع

 ةقطنم يف يوبرتلا هيجوتلاو
 .ةيميلعتلا ةرونملا ةنيدملا

 دقانو ءهرعاش وهو

 فحصلا تفرع «يبدأ

 نم ريثكلا تالجملاو

 .لاجملا اذه يف هتكراشم

 يدانب سسؤم وضع وهو
 .يبدألا ةرونملا ةنيدملا

 : هجاتنإ نم

 يف ثيدحلا رعشلا -

 - 1١9315 ةرتفلا يف زاجحلا

 :ةرونملا ةنيدملا 5

 ه 18910 «يبدألا يدانلا
 نم ريتسجام ةلاسر هلصأو)

 ١و“ ةرهاقلا ةعماج

 نع هرودص قبسو) 00ه

 ةنس ضايرلاب خيرملا راد

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم )١(

 لصيفلاو 24/١ نييدوعسلا
 .(ه1507 لاوش) 54 عا
 ردصملا يف همسا دروو

 ركب ميحرلا دبع» لوألا

 قفاوم تبثم وه امو .«دمحأ
 ىلع همسالو. يناثلا ردضملل
 . هباتك

 .(ص 87م8 اه "و

 رمع ميحرلا دبع
 4 او 1١51750 (ه1415-1544)

 ةطبار يسسؤم نم

 ماع نييندرألا باتكلا

 اهماع يف اهسأرت ءم 4

 .ةقحال ىرخأ ماوعأو لوألا

 ةيبدألا هتلحر أدب دقو

 مسقلا يف لمعلاب ةيمالعإلاو
 «ةيندرألا ةعاذإلاب يفاقثلا

 هدومعب يفاحصك رهتشاو

 ؟يأرلا» ةفيحص يف يسايسلا
 .«ةملك لوقأ» ناونع تحت

 نم ةعومجم ردصأامك

 ةيرعشلاو ةيبدألا تافلؤملا

 و .«تمصلا تاينغأ» :اهنم

 .«ليحرلا يناغأ»

 .جهنملا يكارتشا ناكو
 .©(يراسي

 ىدامج) 07 ع لصيفلا ففز

 23758 ص (ها54١141 ىلوألا

 ” ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 ص (ها4١41 رخآلا عيبر)
 س (نانبل) بادآلا ,«6

 لوألا نوناك) ١7 ع5

 ليد .56 ص (م7

 67٠١. ص مالعألاو مالعإلا

 ىدلاخلا

 م1565 ١5180 (ه

 رعاش ءريدق ملاع

 روزلا ريد ةنيدم يف دلو
 ملع تيب يف أشنو «ةيروسب

 رضحي ناكو «نيدو
 تالجاسملاو تاودنلا

 رثأ امم ؛هدلاو عم ةيركفلا

 ' ذخأو ءهتيصخش لقص يف
 ءاملع نم ددذع ىلع ملعلا

 يف عساو ماملإ هلو «ةيروس

 .اهريغو «ةيبرعلا ةغللاو

 جرختو «هتنئيدمب ةيعرشلا

 . .نوريثك ةبلط هيدي

 يف ًاريثك ًارعش كرت
 عم.جو «بادآلاو قالخألا

 لاز ام ,مخض ناويد يف

 .ًاطوطخم

 :اهنم بتك ةدع هلو

 .دوهشلا ةدحو -

 مكحلا ىلع قيلعت

 .ةيئاطعلا

 تاقيلعتو تاحورش -



 راّفحلا زيزعلا دبع قازرلا دبع

60 
 ."''ةقرفتم مكحو اياصوو

 زيزعلا دبع قازرلا دبع
 راّقحلا

 »م ا5١ا/ا/- 1 8566)(هاةال ل10

 .يضرف «يفنح هيقف

 أشنو قشمد يف دلو

 نع ملعلا ىقلتو ءاهب
 يتفم ةصاخو ءاهخياشم
 دمحم خيشلا ماشلا دالب
 .مسكلا اطع

 ةمامإ ىلع بوانت

 قشمدب عماوج ةباطخو

 عماجو «ءةيرونلا عماج :لثم

 نب دلاخ عماجو «يورصبلا

 ءاغبلي عماجو ءديلوملا

 1 .ةريعب عماجو

 ةغللا فرعي ناكو
 يف كارتألا مّلع اذل «ةيكرتلا
 ةيعرشلا دهاعملاو سرادملا
 ًادهاز ًاعرو ناكو ةصاخلا

 .الز عنم ًايقت

 باتك تافلؤملا نم هل

 ةقباسلا تامولعملاب يندافأ )١(

 ناعشب رصانلا دبع زوتكدلا
 دبع» ريغ وهو .يناردبلا
 بحاص «يدلاخلا قازرلا
 يف ةيخيراتو ةيسايس تافلؤم
 .يبرعلا جيلخلا

 34ا/

 «ةرصتخملا جحلا كسانم)
 يف باتكو ةديحؤتلا تاتكو

 ."0(هقفلا لوصأ

 ةيطع يفيفع قزارلا دبع
 141 6-159ه(15١:40-15954م(

 ءاملع زربأ دحأ

 .نيملسملا

 ةعباتلا روشنشب دلو
 ةظفاحم نومشأ زكرمل

 يف جّرختو ءةيفونملا
 .رهزألا

 ةعامجل ليكو لوأ وهو
 «ةيدمحملا ةنسلا راصنأ

 ليحر دعب اهئاسؤر يناثو

 خيشلا لوألا اهسسؤم

 ناكو «ىقفلا دماح دمحم

 يدهلا» ةلجم باتك زربأ نم
 اهددع ردص يتلا «يوبنلا

 ةنس رخآلا عيبر يف لوألا

 .ةرجهلل ه5

 دهاعملاب ًاسردم نيع
 رهزألل ةعباتلا ةيملعلا

 مث .تاونس اهب سردف

 سيردتلل ةيدوعسلا ىلإ بدن
 ماع ةيدوعسلا فراعملاب

 ةدع يف سّردف 2ه 4

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ (؟)

 .1الا/ نص يرجهلا رشع

 ةيطع يفيفع قازرلا دبع

 ةسائرلا ىلإ لقن مث ءندم
 ثوحبلا تارادإل ةماعلا
 ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا
 ه ١9١ ماع داشرإلاو

 ةنجللا سيئرل ًابئان اهب نيعو
 ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا

 ًاوضع هلعج عم «ءاتفإلاو

 .ءاملعلا

 ةغللا مولعب ينعو
 دئاقعلاو لوصألاو ريسفتلاو

 حبصأ ىتح «هقفلاو ةنسلاو

 هذه نم ملع يف ثدخت اذإ

 هنأ عماسلا نظ مولعلا

 هيف لغش يذلا هصصخت

 هل ناك دقو ءهتقو لماك

 ةسارد يف ةصاخ ةيانع

 ناكو ءقرفلا لاوحأ

 نوعمسيو هنودصقي بالطلا
 قلخ هملعب عفتناو ءهنم

 لئاسر ىلع فرشأو «ريثك

 يف نيسرادلا ضعب
 ىقلأو ءايلعلا تاساردلا

 «تارضابحمو ًاسورد

 ةعونتم لامعأ يف كراشو
 ."”جحلا مسوم يف:

 ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف (6)

 بيترتو عمج /ءاتفإلاو ةيملعلا

 قازرلا دبع نب دمحأ

 - ملاع راد :ضايرلا - شيودلا



 ةيطع يفيفع قازرلا دبع

 تفقو يتلا هتافلؤم نم
 ٠ : هيلع

 لوصأ يف ماكحإلا

 دمحم نب يلع /ماكحألا

 :ضايرلا -.(قيلعت) يدمآلا
 مل/ «ةعابطلل رونلا ةسسؤم
 .جيم 4 صا9ذ88

 بتكملا يف عبط مث
 .توريبب يمالسإلا

 ررقم :نيلالجلا ريسفت -

 ةيملعلا دهاعملاب ريسفتلا

 ةسائرلا :ضايرلا -.(قيلعت)
 دهاعملاو تايلكلل ةماعلا

 ٠١5 ءه ١488 .ةيملعلا
 راد :ضايرلا :مق) .ص

 ةروس نم :ه6 .نطولا

 . (سانلا ةروس ىلإ رفاغ

 -# ص ءها7١51١ ءبتكلا -
 ةصق :ناوئعب لاقمو ؛.

 دمحم ملقب «داهجو ةايح
 سيئر نيدلا رون توفص
 ةئسلا راصنأ ةيعمج

 ىف روشنملا .ةيدمحملا

 6 ع «نوملسملا» ةديرج

 هلو .(ها1416/5/16)

 ع عمتجملا يف ةمجرت
 مال ل ه5 ص 846-١

 /٠ه) 1-1١١4 ع ةلاصألاو

 1 د 75# ص (ه1

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ نمو

 286/١ رشع سماخلاو

 ىدامج) 6 ع لصيفلاو

 ./4 ص (ه1416١ ىلوألا
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 ةقرفلاو ةنسلا لهأ ةديقع -

 -.(قيلعت) ةيميت نبا /ةيجانلا

 ءةنسلا راصنأ ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص 554 قا" لم

 .ديخوتلا ةركذم-

 ,ىمالسإلا بتكملا : توريب

 .ص 1١١١ هه 1409

 «نطولار اد :ضايرلا

 .ص ١64 ء.ه *١5
 جهنم يف تاساردو لئاسر)

 .(#5 ؛ةنسلا لهأ

 حرش ىلع تاقيلعت -

 يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا
 بتكملا عبط  زعلا
 . يمالسإلا

 عجارو فرشأو مدقو

 .ةديدع ًابتكو لئاسر

 نيدلا ييحم قازرلا دبع

 )م اوم 1١91١ (ه58*110-1)

 .ثحاي «رعاش «بيدأ

 بدألا سردو «ةيملع ةرسأ

 .خيراتلاو هقفلا بناج ىلإ

 ىلإ ةثعب يف دفوأو «ميلعتلا
 راد يف هتسارد لمكأف رصم
 ىلع لصحو .مولعلا

 ريتسجاملا يتج رد

 نيدلا يبحم قازرلا دبع

 ةعماج نم هاروتكدلاو
 ًاذاتسأ لمعو «ءةرهاقلا

 ةيبرتلا ةيلك يف ةغالبلل
 ًاريزو نيعو «دادغب ةعماجب
 بختناو ,ءتانيتسلا يف

 يملعلا عمجملل ًاسيئر

 عمجم يف ًاوضعو ؛يقارعلا
 .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا

 : هتافلؤم نم

 وبأ ء«.ىضترملا بدأ

 .يديحوتلا نايح

 :اهنم بتك ةلمج ققحو
 نآرقلا ريسفت يف زيجولا

 ءرئاخذلاو رئاصبلاو «زيزعلا
 .©")اهريغو

 نايح وبأ :هباتك :تلق

 «هراثآ  هتريس :يديحوتلا

 ىف ةيناثلا هتعبط تردص

 ةيبرعلا ةسسؤملا نع توريب
 ةنس رشنلاو تاساردلل

 رثكأ يف عقيو هه 6

 .صص 56٠ نم

 4ع 4 جم بتكلا ملاع )١(

 ةلاسر (ه4٠154١ رخآلا عيبر)

 ةمجرت هلو .ةيفاقثلا قارعلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم يف

 - لوألا عيبر) ” س يندرألا

 376 ص (ه1540 ناضمر

 .188 ص ىعمجملا ثارتلاو



 .لفون قازرلا دبع

 لفون قازرلا دبع
 )م -١5844 ١51١)(ه504١1غ- م5

 :ثحابلا ءملاعلا

 .ركفملا

 لصحو «؛ةرهاقلاب دلو

 سويرولاكب ةداهش ىلع
 ءم ١988 ةنس ةعارزلا

 تاساردلا ةداهشو

 نم ةيموقلا ةيجيتارتسالا
 ايلعلا ةيركسعلا ةيميداكألا

 .م /١951 ماع

 تاالواحم نم ديدعلا هل

 ةيمالسإلا ةديقعلا طيسبت
 ةلسلس ةئيه ىلع لافطألل

 يف مالسإلا» مسا تحت

 تالاقم هلو .«صصق

 ةلاسرلا» ةلجم ىف ةديدع

 .«ةيمالسإلا

 ناك هنأ فورعملا نمو

 يملعلا ريسفتلا دادعإب موقي
 نآرقلل طسبملا لماشلا

 .ميركلا

 هللا» باتك فلأ ام لوأ

 يذلا «ثيدحلا ملعلاو

 ليربأ لوأ يف ردص

 ءم 90١1ا ماع (ناسين»
 ١8 ةدمل هذعي لظ دقو

 مظعم ىلإ مجرتو ءةنس
 تردصو ءملاعلا تاغل

 افا

 ماع ةرشع ةيداحلا هتعبط

 هه 5٠6

 يف تامهاسم هل تناك

 ءًايلود يمالسإلا ركفلا

 نم ذدع يف كرتشا ثيح

 ةيفمالسإلا تارمتؤملا

 ىلإ هبتك تمجرتو «ةيلودلا
 يتلا «ملاعلا تاغل نم ريثك

 18 اهعومجم يف غلبت
 :اهنم «”اباتك

 -.ثيدحلا ملعلاو هللا
 ءرصم ةبتكم :ةرهاقلا

 همه ١ك

 ىررعلا
 يودعلا زاجعإلا -

 - .© ط .ميركلا نآرقلل

 باتكلا راد :توريب

 م.م ١م ا/ «ىبرعلا

 ط .ملعلاو نيدلا نيب -
 «بعشلا راد :ةرهاقلا «". 

 مها" د

 ةجحلا وذ) 45 ع لصيفلا )١(

 ما/ عو قا ص (ه560

 هلو .(ه505١ ناضمر)

 :باتك يف'ةليوط ةمجرت
 ةرصاعم .ةيمالسإ تايصخش

 ععمتجملتلاو .5507 ص

 لنص (ه404/4/6١1) 5/5

 :119 مهبابش نم مايأ ١

 لفون قازرلا دبع

 -. لكاشم الب نوملسم

 «قورشلا راد :توريب

 هه ١

 رخسو توراعلا -

 * ط .تورامو توراه

 .ةرهاقلا

 :ةرهاقلا -.ةاكزلا ةضيرف
 راد :توريب ؛مالسإلا راد

 ه8 « ىبرعلا باتكلا

 مبللعلاو ةنسلا

 راد :ةرهاقلا .ثيدحلا
 .بعشلا

 ملعلاو نوملسملا
 ةسسؤم :ةرهاقلا -. ثيدحلا

 ١/9 ةثيدحلا تاعوبطملا
 .ص ١65 .ه

 -.ةكئالملاو نجلا ملاع
 «بعشلا راد :ةرهاقلا

 هم 144

 .ةضيرفلا ةالص -

 .بعشلا : ةرهاقلا

 -.ميركلا نآرقلا ةوالت

 باتكلا راد :توريب

 .ه لرخا - ١ يبرعلا

 .جحلا:ةةضيرف -

 «بعشلا راد :ةرهاقلا

 مه 8



 جارف دمحأ راتسلا دبع لل يقشمدلا يواّنحلا فوؤرلا دبع

 ناك ةيروسلا ةعماجلا يف | ءط .؟اذاملو فيك - او نآرقلا -
 اهيلإ نيبستنملا لوأ نم :توريب .ةحقنمو ةديزم راد :توريب .ثيدحلا
 ءاهيف نيجرختملا لئاوأو | "١4١0 «يبرعلا باتكلا راد يبرعلا باتكلا

 ات لسن لدعلا ةرازو ىلإ .ءامسلا لهأو ءامسلا - باعمش | كلس نم لقتناو ل
 مث ةموكحلا اياضق ةرادإ نم نكر لوأ :ةداهشلا - مه 1746 «ةرهاقلا

 :ةرهاقلا -. ةمايقلا موي - د ةيدوعسلا ىلإ اهفّلخ :ةرهاقلا .مالسإلا ناكرأ
 .بعشلا راد

 لوصأو ةوعدلا ةيلك يف لف نارا 5 «مالسإلا راد

 مث «ضايرلا يف نيدلا ميقرتلاو ماقرألا ةزجعم
 «ناريطلا ةيلك يف ًاسّردم | ..ميركلا نآرقلا يف يبنلا :نادمعملا انحوي -
 ,"0هتافو ىتح باتكلا راد :توريب ةالصلا هيلع ىيحي
 ه4 | | :ةرهاقلا 7.  ط :مالسلاو

 .بعغشلا راد : هتافلؤم نم « يبرعل 3 ا
 ؛ةرهاقلا .اوناك -

 «قورشلا راد :توريب

 57 نطل

 ا” ط .نيدلاولا رب |

 :ضايرلا -.ةديزمو ةحقلم
 ا١همل يه ا15:8 «(ةبيط راد

 .ص

 -.؟يلصأ اذامل -

 لصيف كلملا ةيلك : ضايرلا
 "4 مه ١١94٠ .ةيوجلا
 .(ةديدع تاعبط عبط) ص

 -.ًايبنو ًالوسر دمحم -

 باتكلا راد :توريب

 واّنحلا فوؤرلا دبع
 ِي 10 5 -.حورسلا رارسأ نم

 يفاقثلا زكرملا :ةرهاقلا
 4 ا؟وزبإب_ )هلة

 «بتاك «بيدأ ءملاع

 .ةيبرتلا لاجر نم .كراشم .ناضمر موص 5

 ١8 «بعشلا :ةرهاقلا

 ل
 سردو .قشمدب ذلو
 ءاملع نم ددع ىلع

 ميلعتلا يف لمعو «قشمد

 لّبكو «نمزملا نم ًاحدَر
 ةلتك يف نينمؤملا نيملعملا
 قحلا تاقالع اهنيب عمجت
 ةيعمج سّسأو .ىدهلاو
 «قشمدب ةيمالسإلا ةودنلا

 ةعيرشلا ةيلك تئش تئشنأ اًملو

 6 -.مالسإلا ىلإ ةوعدلا - 7 رقما 13و10 06 141 1م0)
 .يوغل «ثحاب « بيدأ .مالسرلا راد :ةرهاقلا

 .قحم
 -..ابجعو رارسأ -

 ؛مالسإلا راد :5 رهاقلا

 باتكلا راد :توريب

 .يبرعلا

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 - ١ال/ ص يرجهلا رشع

 .اا/ل4



 "و

 ددعب ثارتلاو ةغللا ىرثأ
 تارظانملاو ثوحبلا نم
 .ةمهملا

 ةفاضإ - لغش دقو

 ةفيظو - يبدألا هطاشنل

 يبرعلا ثارتلا لوؤسم

 ةيتيوكلا مالعإلا ةرازوب

 'يبرعلا» ةلجم يف مهاسو
 «ةيثارتو ةيوغل ثوحبب

 ةحفص» ناوئع تحت كلذو
 ,20هةغللا يف

 فيلأتلا يف هلامعأ نم

 : قيقحتلاو

 .-.ةروصنملا راصتنا

 .رصم ةبتكم : ةرهاقلا

 حارجلا نبال /ةقرولا -

 .؟ ط :(مازع باهولا دبع

 .فراعملا راد :ةرهاقلا

 نم سورعلا جات
 دمحم /سوماقلا رهاوج

 قيقحت) يديبزلا ىضترم
 -.(نيرخآ عم كارتشالاب

 داشرإلا ةرازو :تيوكلا

 مهال*وؤ94 مم ىابتألاو

 ملاعم يف رث اعم ىف ةفانألا رثآم

 ىدامج) 4 ع لصيفلا )غ3(

 .(عا101١ ةرخآلا

 يدنشقلقل ثكقلقلا/ةفالخلا

 د١. ط  .(قيقحت)

 «مالعإلا ةرازو :تيوكلا

 .جبم * قا 6

 عيلخلا راعشأ

 عمج) كاحضلا نب نيسحلا

 راد :توريب .:(قيقحتو

 ا١همّل يه ١"م١٠ (ةفاقثلا
 .ص

 /نييلذهلا راعشأ حرش -

 يركسلا نيسحلا نب نسحلا
 ةبتكم :ةرهاقلا -.(قيقحت)

 "“ به ١985 «ةبورعلا راد

 .(" ؛رعشلا زونك) -. جم

 حلفم نبال /عورفلا -

 راد : ةرهاقلا .[قيقحت]

 --04 ءةةعابطلل رصم

 .جم © ه ١م؟

 ىليل نونجم ناويد

 -.(حرشو قيقحتو عمج)
 ١؟99 رصم ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص 347 .ه

 ةفحت «وأ «ءارزولا

 /ءارزولا خيرات يف ءارمألا

 يباصلا لالهلا نسحلا وبأ
 راد :ةرهاقلا -.(قيقحت)

 .«ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
 .ص 477 ءه 4

 .ءافلخلا ميدن

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص ا97١1١/ اه ةالالا

 1٠١9(. ؛أرقا)

 وبأ /ساون يبأ رابخأ -
 -.(قيقحت) يمزهملا نافه

 ءهرصم ةبتكم :ةرهاقلا

 -.ص 1١68 اه )51ا”ا/لا“

 .(يبرعلا بدألا نويع)

 يبأ نبا /ناسنإلا قلخ

 .١ ط -.(قيقحت) تباث

 «مالعإلا ةرازو :تيوكلا

 .ص 14م9 .ه 6

 يبلكلل /بسنلا ةرهمج -

 -.(قيسنتو ليمكتو قيقحت)
 «مالعإلا ةرازو :تيوكلا

 ص 515 ءه 460
 .(؟١ ؟يبرعلا ثارتلا)

 )»م او4ا-115١1)(ها1-176١11)

 .بتاك 3 بيدأ

 «ةرونملا ةنيدملا يف دلو

 يف حالفلا سرادمب سردو

 لغشو ةدجو ةمركملا ةكم

 يفو امهيف فئاظو ةدع

 ىلإ داعو ءءاسحألا ةقطنم

 نيعف ه 5٠"١ ةنس زاجحلا

 ًاسيئر مث «ةبساحملا ناويدب



 ةرازول عباتلا يكملا مرحلا

 ,0ةيلاملا

 : هلامعأ نم

 يف ةئالثلا ءارعشلا -
 نسح دمحم :زاجحلا

 دمحأ ؛هتاحِش ةزمح «داوع

 راد :ةرهاقلا+_.ليدنق

 ءها3758 «ىبرعلا باتكلا
 00 .ص 1

 يف زاجحلا ءارعش -

 :ةرهاقلا -. ثيدحلا رصعلا

 ةكم ؛ يبرعلا باتكلا راد

 «ةفاقثلا ةبتكم :ةمركملا
 .ضص 347 هلال

 -.ةحارصلا لالظ يف -
 «فلؤملا :ةمركملا ةكم
 .ص ٠١5 ءهالاالا

 :ةيبدألا ةعوسوملا

 ءابدأ زربأ فراعم ةرئاد

 :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم )١(

 ١/ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يف هسفنل مجرت دقو

 / «ةيبدألا ةعوسوملا» هباتك

 يف ةمجرت هلو .18-

 ةريزجلا يخرؤم مجعم
 ءارعشو 55"2 ص ةيبرعلا

 ةريزج يف ثيدحلا رصعلا
 ةعوسومو 2١١4/١ برعلا

 نييدوعسلا باتكلاو ءابدألا

6/1 

 ضن

 -.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةكم ةكرش :ةمركملا ةكم

 88*1١ ١4١١ قعابطلل

 .جم " ىه

 يف ةديدج تارظن -

 ضعبو نراقملا بدألا
 ةيرعشلا تالجاسملا

 :ةمركملا ةكم .(ريرحت)

 8٠١ به ١ا"الال ررحملا

 .ٍص

 مالقأ نم تاثفن

 يزاجحلا بابشلا

 -.(نيرخآ عم كارتشالاب)

 ةيزيزعلا ةبتكملا :ةرهاقلا

 ١8١ يه 188 ءاهتعبطمو

 .ءص

 :ةمركملا ةكم 7.١ .ط

 ١5٠8 «؛ةعابطلل ةكم ةكرش

 .ص ؟ا/" فه

 نوراه دمحم مالسلا دبع

 (6م15:52-1588(ه 1424-1850

 «نيققحملا خيش يش

 .يرغللا «ثحايلا «بيدألا

 .ةيردنكسإلا يف دلو

 متأو .رمزألا يف جوختو

 ءايلعلا مولعلا رادب هتسارد

 ادعاسم ًاذاتسأ حبصأ مث

 ةعماج ءاشنإ يف كرتشا .اهب

 نوراه دمحم مالسلا دبع

 . ةيبرعلا ةغللا عمجم
 ىلع لصحو «ةرهاقلاب

 ةيملاغلا لصيف كلملا ةزئاج

 30ه 3401 ةنس

 يفحص ءاقل رخآ ناكو

 لبق .ةحودلا يفدهعم

 .هتافو نم دحاو عوبسأ

 «نوملسملا» ةديرج هترشن

 ١5/ 7557 ع نوملسملا (0

 ثارتنلا هه 4

 هلو .144 ص يعمجملا

 ةغللا عمجم ةلجم يف ةمجرت
 "4 ع يندرألا ةيبرعلا

 لاوش  ىلوألا ىدامج)

 ل16 ص (ه4

 رشن خيرات ىلإ لخدمو
 دمحم دومحم /يبرعلا ثارتلا

 ةبتكم :ةرهاقلا - يحانطلا

 ص ه6 ءيجناخلا

 باتكلا بحاص ركذو 4

 بتك هنأ شماهلا يف ريخألا

 ىصقتساو «هنع ةعماج ةملك

 «ةديجملا هلامعأ لك هيف
 نم دادعأ ةثالث يف اهرشنو

 ةئيدملا ةذيرجب ثارتلا قحلم

 رخآلا عيبر يرهش يف
 .ها١501 ىلوألا ىدامجو

 ملقب ةليوط ةمجرت هلو
 اهرشن مركم ملاس لاعلا دبع

 مولعلل ةيبرعلا ةلجملا يف
 "0عمل جم ةيمالسإلا

 - 556 نص (م 1944 عيبر)

 هناك



 نوراه دمحم مالسلا دبع 57 نوراه دمحم مالسلا دبع

 ١9 "5! ددعلا ىف

 .ه 1١55٠١ نابعش

 يتلا «ةرماعلا هتبتكم امأ .

 اهنوئفو مولعلا عاونأ توح
 اهترتشا دقف ءاهرداونو

 ةينطولا دهف كلملا ةبتكم
 تعلطا دقو +ضايرلاب

 تاقيلعت هل تيأرو ءاهيلع

 ىلع ةريثك تاحيحصتو
 وأ هبتك ىلع ءاوس ءاهداوم

 ةعفان تناكو «هريغ بتك

 اهكاردتسا قحتست ءًادج

 .ةيلات تاعبطل

 باتك هيف ردصو
 مالسلا دبع ذاتسألا :ناونعب

 ًافلؤمو ًاملعم :نوراه

 ءمجنلا هط ةعيدو /ًاققحمو

 :تيوكلا .يودب هدبع
 .ه ١4٠١ «تيوكلا ةعماج

 هتافيلأت ةلمج هذهو

 تفقو يتلا هتاقيقحتو

 ءاهقيثوت عم ءاهيلع

 ينتاف نوكي دقو ءاهبيترتو
 :اهضعب

 ىف ةيئاشنإلا بيلاسألا -

 *.  ط .يبرعلا وحنلا
 «يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص 50 ءه

 ةماهت لابج ءامسأ ١

 نماهيفامواهناكسو
 عبصألا نب مارع /ىرقلا

 :ةرهاقلا -.(قيقحت) يملسلا

 «نمحرلا دبع نيمأ ةعبطم
 .ص 1١١ ء[ه 1/*]

 نب دمحم /قاقتشالا

 قيقحت) ديرد نب نيسحلا

 ةسسؤم :ةرهاقلا -.(حرشو

 جا اه ل4 «يجناخلا

 .جم ١ يف
 /قطنملا حالصإ -

 نب قاحسإ نب بوقعي
 -.(قيقحتو حرش) تيكسلا
 راد :ةرهاقلا «.  ط

 قه هم )ا/ه :فراعملا

 ؛برعلا رئاخذ) . ص 5

 م

 يعمصألل /تايعمصألا -

 كارتشالاب حرشو قيقحت)

 ".  ط .(ركاش دمحأ عم

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ضص 8٠# ل
 تاعومجم :برعلا ناويد)

 .(2؟ ؛رعشلا نويع نم

 راد :ةرهاقلا 4.  ط

 هه 1١895 فراعملا
 ....ضصا١#0

 هه

 نم ةراتخملا فلألا

 راد :ةرهاقلا -.(حرشو

 .ه 1/94 «فراعملا

 ةبتكم :ةرهاقلا  .؟ ّط

 ” اه 86 «يىجناخلا

 ح

 يجاجزلا يلامأ 5

 .ءاملعلا سلاجم 2 (قيقحت)

 ةغللا يف ثوحب

 عبسم كارتشالاب) بدألاو

 فارشإو ددعإ / (نيرخآ
 :تيوكلا -.حيرفلا ماهس

 اه ١508 ءالعملا ةبتكم

 ناجرعلاو ناصربلا
 ظحاجلا /نالوجلاو نايمعلاو

 :دادغب -.(حرشو قيقحت)

 راد :مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو

 راد :توريب ؛ديشرلا

 585 ءه "١4١٠ .ةعيلطلا

 بتك ةلسلس» -. ص

 1١4(. ؛ثارتلا

 ظحاجلا /نييبتلاو نايبلا -

 «4 ط -.(حرشو قيقحت)

 :توريب .ةحقنمو ةديزم

 ٠١١ 51/ ءةيادلا حتاف دمحم

 .(؟ ؛ظحاجلا ةبتكم) .ه

 ةبتكم :ةرهاقلا  .ه ط
 5 اه ٠ 6 «يجناخلا

 .. جم



 نوراه دمحم مالسلا دبع

 صوصنلا قيقحت

 :ةرهاقلا 5.  ط  .اهرشنو

 هه /!١9 «.ىجناخلا ةبتكم

 ةبتكم :ةرهاقلا ©.  ط

 .ه١ا١٠١5 قئسلا

 يف تاهيبنتو تاقيقحت -

 ةكم .برعلا ناسل مجعم
 كلملا ةعماج :ةمركملا

 ثحبلا زكرم «زيزعلا دبع
 ثارتلا ءايحإو ىملعلا
 ءه ١894 ءيمالسإلا
 ثارتلا نم) . ص ه4

 .(" ؛يمالسإلا

 راد :توريب ؟ط

 ه4 به ا «ليجلا

 .ص

 -.يبرعلا ثارتلا -

 .فراعملا راد : ةرهاقلا

 مولع ءايحإ بيذهت -
 :ةرهاقلا  .ىلازغلل نيدلا

 ها” ءرصم دعس راد

 4 .جم 7
 دمحأ نب دمحم روصنم :

 ناويحلا بيذهت

 ةبتكم :ةرهاقلا -. ظحاجلل

 " تا ا.د نضصم ةضهن

 ؛دقنلاو بدألا يف) .جم

6. 

 نباةريس بيذهت

"5325 

 :ةرهاقلا  .؟ ط -.ماشه

 «ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا
 .ص*أالا هه م8

 ةبتكم :ةرهاقلا  .ه ط

 9م“ به ١5١:8 .ةنسلا

 .ص

 تافاضإ اهب 1١6« ط
  .ةليدج تاحيقنتو

 ثوحبلا راد :تيوكلا
 ةسسؤم :توريب ؛ةيملعلا

 4١5 ءه ١405 ءةلاسرلا

 .ص

 .د «عيبر ةبتكم :بلح

 كا

 /حاحصلا بيذهت
 يناجنزلا دمحأ نب دومحم

 دمحأعمقيقحت)

 .(راطع روفغلا دبع
 «فراعملا راد :ةرهاقلا
 كونا :جم " اه لالالا

 .ص

 وبأ /ةغللا بيذهت

 كارتشالاب قيقحت) يرهزألا

 رادلا :ةرهاقلا -.(نيرخآ عم

 .ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 اه ا84-95 .«باتكلل

 هرخآب -.(انثارت) .جم /١١

 نوراه دمحم مالسلا دبع

 .سراهفو كردتسم

 /برعلا باسنأ ةرهمج

 :ةرهاقلا -.(قيلعتو قيقحت)

 اه "١ «فراعملا راد

 ؛برعغلا رئاخذ) . ص04

1 ). 

 راد :ةرهاقلا 5.  ط

 456 يه ا٠5١  .فراعملا

 .١٠.ص

 راد :ةرهاقلا- .ه ّط

 "5468 به "١5٠١ .فراعملا

 ٠.٠١ ص

 :يرتحبلا ناويد لوح

 .ةيوغل ةيبدأ ةيدقن ةسارد

 ةيبرعلا ةسسؤملا :ةرهاقلا

 ءرشنلاو عبطلل ةثيدحلا

 دقن) ص ١٠٠١١ هه 685

 «يرتحبلا ناويد :باتك

 نسح .قيقحتب ردص يذلا

 .(يفزيصلا لماك

 ظحاجلا /ناويحلا

 : ةرهاقلا -.(حرشو قيقحت)

 «ىبلحلا ىفطصم ةعبطم

 -.جم ه يه )"ك4 _ ه5

 ١(. ؛ ظحاجلا ةبتكم)

 ةعبطم :ةرهاقلا  .؟ ط
 م85 .يبلحلا ىفطصم

 ...حجم م م م6



 نوراه دمحم مالسلا دبع

 :تثتوريبئب 3 ُّط

 يبرعلا يملعلا عمجملا
 .ه 188 «يمالسإلا

 بلو بدألا ةنازخ

 /برعلا ناسل بابل
 رمع نب رداقلا دبع

 (حرشو قيقحت) يدادغبلا

 بتاكلا راد :ةرهاقلا

 ١: جم ه /1١741 «ىبرعلا

 .ص 547“ "15

 ةبتكم :ةرهاقلا

 د :ضايرلا ؛يجناخلا

 99”١  ١51:5 «يعافرملا

 .(انثارت) -. جم "١ ى

 ظحاجلا لئاسر

 :ةرهاقلا .٠ (حرشو قيقحت)

 57 ةرضا «يجناخلا ةبتكم

 ج يف) -.جم ١" يف ج 3

 بفك نم تاراتخمم 4 - ١

 نب هللا ديبع مهقب ظحاجلا

 .(ه 5 ق .ناسح

 بقانم :تايوتحملا

 .داعملاو شاعملا «كرتلا
 ةدومحملا قالخألا ءوأ

 رسلا نامتك «ةمومذملاو

 رخف .ءناسللا ظفحو
 «ناضيبلا ىلع نادوسلا
 «لزهلاو دجلا يف ةلاسر

 .هيبشتلا يفن يف ةلاسر

 نكن

 يبأ ىلإ ةلاسر ءايتغلا

 «بتاكلا حاجن نب جرفلا

 ةوادعلا نيب ام لصف

 يف ةلاسر ءدسحلاو

 ىف ةلاسر «داوقلا تاعانص

 ةرخافم «باجحلا «ةتبانلا
 «نايقلا «ناملغلاو يراوجلا

 «لاغبلا «باتكلا قالخأ مذ

 «ناطوألا ىلإ نينحلا

 باتك ءدوسحملاو دساحلا

 ءريودتلاو عيبرتلا «نيملعملا

 ةفصو ذيبنلا حدم يف

 ١ نينغملا تاقبط «هباحصأ

 قلخ «ةوبنلا ججح «ءاسنلا

 ىلع درلا «.نآرقلا

 ىلع درلا ءىراصتلا

 «ةينامثعلا ةلاقم ءةهبشملا

 يف تاباوجلاو لئاسملا

 ءشاعملاو داعملا «ةفرعملا
 «نادلبلاو ناطوألا ءءالكولا

 ليضفت ءزاجيإلاو ةغالبلا

 لبنلا ءرهظلا ىلع نطبلا
 ةدوملا ءربكلا مذو لبنتلاو

 قاقحتسا .ةطلخلاو

 ءدعولا زاجنتسا «ةمامإلا

 ىلع قطنلا ليضفت

 ءمالكلا ةعانص «تمصلا

 حدم «مالكلا ةعانص ليضفت

 «ناطلسلا لمع مذو ةراجتلا

 «بورشملاو براشلا

 قاقحتسا و تاسا اوجلا.

 نوراه دمحم مالسلا دبع

 ةيديزلا ةلاقم «.ةمامهإلا

 .ةضفارلاو

 /ةسامحلا ناويد حرش -

 كارتشالاب قيقحت) يقوزرملا

 ةنجل :ةرهاقلا ”.  ط

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 25) جم 54 هيه امال

 .(ص “#2١

 عبسلا دئاصقلا حرش

 يبأل /تايلهاجلا لاوطلا

 مساقلا نب دمحم ركب

 -.(حرشو قيقحت) يرابنألا

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 لو 6م ١م

 ؛برعلا رئاخذ) . ص

 ش م

 «(صه

 د :ةرهاقلا  .؟6ط

 0/١15 ءه ١89 .فراعملا

 ..ص

 ظحاجلا /ةينامثعلا
 :ةرهاقلا -.(حرشو قيقحت)

 نضل لا 1

 .(7 ؛ ظحاجلا ةبتكم) -. ص

 صصختملا سراهف

 ط .يوغللا هدذيس نبا مامولل

 هه



 نوراه دمحم مالسلا دبع

 به ا١١51 «.توريب- ."«

 .ص هةرضو

 بيذهت مجعم سراهف -
 :ةرهاقلا -.يرهزألل ةغللا

 اه 17895 «ىجناخلا ةبتكم

 تاسارد :ةيبدأ فوطق -

 يبرعلا ثارتلا يف ةيدقن

 .ثارتقلا قيقحت لوح

 «ةنسلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص 594 ق6

 ل .ءالمإلا دعأوق -

 ءرصم دعس راد :ةرهاقلا

 .ص و هيه ا االالث

 ةبتكم :ةرهاقلا د.” ط

 74 ءاه 5 «يجناخلا

 قيقحت) هيوبيس باتك -
 راد :ةرهاقلا -.(حرشو

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ملقلا

 فى ا ااؤأل م6 «باتكلل

 .(انثارت) جم نإ

 ةبتكم :ةرهاقلا ل.( ط

 راد :ضايرلا ؛ يجناخلا

 "!١ - “١1١ 91ظ/ .يعافرلا

 .جم 66ه فى

  .رداونلا ةشانك
 «يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا

 ه6

,» 

 وبأ/بلعث سلاجم

 نب ىيحي نب دمحأ سابعلا

 54 «فراعملا راد : ةرهاقلا

 د.اجم ؟ اه 1956

 .(برعلا رئاخذ)

 راد :ةرهاقلا_ .؟ذط

 2 9/6 ةمدقملا «فراعملا

 0_0 جم ”" اه زم

 رئاخذ) .(ص 5

 .(برعلا

 وبأ /ءاملعلا سلاجم

 نب نمحرلا دبع مساقلا
 يجاجزلا قاحسإ
 :ةرهاقلا ”.  ط -.(قيقحت)

 :ضايرلا :يجناخلا ةبتكم
 ءه "١5٠ .يعافرلا راد

 7 .ص 14

 ةرازو :تيوكلا  .؟9 ط

 5١5 به 5 «مالعإلا

 .ص

 /بدألا يف نوصملا

 هلا دبع نب نيسسحلا

 ١ ط .(قيقحت) يركسعلا
 ةبتكم :ةرهاقلا-.

 راد :ضايرلا ؛يجناخلا
 ؟مال/ اه 1" .يعافرلا

 .ص

 ةرازو :تيوكلا - 5, ْط

 نوراه دمحم مالسلا دبع

 5854 يه ٠5 «مالعإلا

 .ص

 -. ةيبرعلا دهاوش مجعم

 «يىجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا

 هه نضح

 /ةغللا سييياقم

 قيقحت) سراف نب دمحأ

 راد :ةرهاقلا -.(حرشو

 ب "5" «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 .جم 5 يهل االألا

 ةعبطم :ةرهاقلا 5 ط

 قسوم «ىبلحلا ىفطصم

 .جم , يف ج " ىه

 ةبتكم :ةرهاقلا ." ط

 ةرازو :ضايرلا ؛ىجناخلا

 .جم 1 ءه "١5٠ .فراعملا

 نبا تاديقم مجعم

 ةبتكم :ةرهاقلا -.[نايعألا

 507 يه ا٠5ال «يجناخلا

 .ص

 /تايلضفملا

 يبضلا دمحم نب لضفملا

 دمحأ عم كارتشالاب قيقحت)

 راد :ةرهاقلا  .(نيمأ

 ص الك" كأ .فراعملا

 ناويد) -.جم ١ ىف ج "

 نم تاعومجم :برعلا

 .(رعشلا نويع



 نوراه دمحم مالسلا دبع

 راد :ةرهاقلا د.” ط

 555 به ١ا/١ «فراعملا

 1 .ضص

 راد :ةرهاقلا  .ه ط

 22ه ١5 «فراعملا

 هذه عم) ص 91٠١# هه

 .(ركاش

 راد :ةرهاقلا  .ال ط

 ها“ه به "١5٠١ ءفراعملا

 .٠ . ص

 : مالزألاو رسيملا -

 ةيعامتجا ةيخيرات ةسارد

 حالصإ ىلإ ةوعدو ةيبدأ

 راد :ةرهاقلا . ىعامتجا

 ها ١1ا/“ ؛.ىبرعلا ركفلا

 ةبتكم :تيوكلا 5١ ط ش

 ٠١5 ءهه ١48 ءلمألا

 .ص

 تاطوطخملا رداون 5

 :ةرهاقلا 7. ط -.(قيقحت»

 «ىبلحلا ىفطصم ةعبطم

 رداون) .جم " اه 7

 .(8:- ١ ؛؟تاطوطخملا

 ©) ةلسلسلا رودص قبس

 ةعبطلا ىف ةلخادلا 5( 

 ةبتكم نع ةقباسلا

 ةبتكمو ةرهاقلاب يجناخلا

 "ا

 #9 ةنس دادغبب ىنثملا

 هه 33و:

 : تايوتحملا

 /ةيرصملا ةلاسرلا - ١
 «ينادلا زيزعلا دبع نب ةيمأ

 نم تافدرملا <

 .ينئادملا

 هنمأ ىلإ بسن نم - "

 .ءانيييج»

 نميف هيبألا ةفحت 5

 نب دمحم /هيبأ ىلإ بسن
 .يدابازوريفلا بوقعي

 نب لصاو ةبطخ ه

 ش .ءارلا

 زاجعأ يف ةلاسر 3

 نع ليثمتلا يف ينغت تايبأ
 .اهرودص

 نب ةماسأ /اصعلا ا!

 .ينانكلا ذقنم

 /ذيملتلا ةلاسر
 رمع نب رداقلا دبع

 .يدادغبلا

 /ةيبوعشلا يف ةلاسر 4

 نوراه دمحم مالسلا دبع

 .ةيسرغ نب .رماع وبأ

 درلا ىف ةلاسر - ٠

 دمحأ /ةيسرغ نبا ىلع
 .نيدودلا

 درلا يف ةلاسر ١

 /ةيسرغ نبا ىلع
 نب هللا ديبع نب معنملا دبع
 .نوبلغ

 /قيقرلاو قرلا -
 .ققحملا

 نونفل ةعماج ةلاسر - ١
 قيقرلا يرش يف ةعفان

 نب راتخملا /ديبعلا بيلقتو
 .نالطب نب نسحلا

 يف ديرملا ةياده- ١5

 .يلازغلا

 /ةيزورينلا ةلاسرلا

 نب هللا دبع نب نيسحل
 .انيس

 يف ءاج ام ركذ 5

 .سوميلطب /زورينلا

 قارشإلا ةمكح - 1

 نب دمحم /قافآلا باتك ىلإ

 وبأ /ةرربلاو ةققعلا -



 نوراه دمحم مالسلا دبع

 أ[ ةماهت لابج ءامسأ 49

 عبصألا نب مارع /اهناكسو
 .يملسلا

 نيلاتغملا ءامسأ - ٠
 ةيلهاجلا يف فارشألا نم

 لتق نم ءامسأو مالسإلاو

 نب دمحم /ءارعشلا نم

 داجو ايي

 مامت يبأ تايزمه

 7.  ط .(حرشو قيقحت)

 «فراعملا راد :ةرهاقبلا

 .صالو فه 5-4214

 حرش يف عماوهلا عمه -
 نيدلا لالج /عماوجلا عمج

 حرشو قيقحت) يطويسلا
 لاعلا دبع عم كارتشالاب
 :تيوكلا -.(مركم ملاس
 ءةيملعلا ثوحبلا راد
 .جمال ها400 894

 نب رصن/نيفص ةعقو -

 قيقحت) يرقنملا محازم

 : ةرهاقلا “".  ط -.(حرشو

 ةسسؤملا «يجناخلا ةبتكم

 ءه ١401١ ؛ةئيدحلا ةيبرعلا

 ظفاح مشاه مالسلا دبع
 .(ملووم لولل) (ه 141614 1

 .بتاك «رعاش «بيدأ

5514 

 «ةروئملا ةنيدملاب دلو
 ماع ةيئادتبالا ىلع لصح

 هميلعت لمكأ هه 0١

 يديأ ىلع يوبنلا دجسملاب
 «بدألاو ملعلا لاجر

 ءاضرإ بدألا نونئف سردو

 .هتياوهل

 ًابقارم دقاعتلاب قحتلا

 .ةرازو عرف تاعوبطملل
 أ نم ةرونملا ةنيدملاب مالعإلا
 لمع .ه 1١746 ماع ةيادب

 عورشم ةبتكمل ةبتكم نيمأ
 نيب يوبنلا دجسملا ةعسوت
 هال ل ا"

 يف ةريثك تامهاسم هل-

 ةيدوعسلا لخاد ةيبدألا ةيدنألا
 ماوعأ ةثالث ةدملو ءاهجراخو

 ةيبدألا ةحفصلا ررحم ناك

 .ةنيدملا ةديرجب

 : هتافلؤم نم

 (رعش) قاوشألا حبذم -

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 ه 377/١ ؛يبرعلا

 رصعلاو دوعس لآ

 ةعبطملا :ةرهاقلا  .يبهذلا

 مه 1/4 «ةيملاعلا

 (رعش) ركفلا بهار

 «ةعابطلل نماضتلا :ةرهاقلا

 اه ال5

 ظفاح مشاه مالسلا دبع

 يف ةيوبنلا ماكحألا

 (قيقحت) ةيبطلا ةعانصلا

 ةعبطمو ةبتكم :ةرهاقلا

 «يبلحلا يبابلا ىفطصم
 ١ اه "ا

 (صصق) ةميلك بولق -
 «ةيملاعلا ةعبطملا :ةرهاقلا

 اه "ا

 ةيزاجحلا ءارمس -

 ةعبطم :ةرهاقلا (صصق)

 هه ا"إله دامتعالا-

 : ةرهاقلا (رعش) رامعتسالاو

 ١9/5 ءديدجلا دهعلا راد

20 

 رعش) ةنيجسلا ءارذعلا

 ةعبطملا :ةرهاقلا (رشنو

 هه ااا/5 «ةيملاعلا

 (صصق) ةيراع ءاوح

 «ةيورعلا راد :ةرهاقلا

 اه 104

 ىرخأ صصقو ةمطاف -

 راد :ةرهاقلا (صصفق)

 اه ١78٠ «ءداهجلا

 يف ةرونملا ةنيدملا -

 راد :ةرهاقلا .خيراتلا

 اه 81١"١ ؛ءداهجلا

 (رعش) مغنو ءاوضأ -



 ظفاح مشاه مالسلا دبع

 «داهجلا راد :ةرهاقلا

 هه 3 "8"

 (رعش) صقارلا رجفلا -

 «يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 اه الم

 ةرهاقلا - يمو يعفارلا -

 داشرإلاو ةفاقشلا ةرازو

 .ه ١84 «ىموقلا

 ميصقلا يدان : ةديرب

 اه 11741 «ىيبدألا

 (ةصقو رعش) يتذيملت -

 راد :ةرونملا ةنئيدملا

 هه ١784 «ءةيبرعلا ةفاحصلا

  ةيميت نبا مامإلا
 ةعبطمو ةبتكم :ةرهاقلا

 اه 6 «يبلحلا يبابلا

 «لضفأ عمتجم وحن ب

 «بذهم ليج دادعإو

 ةيبرعلا ةفاقثلا راد :ةرهاقلا

 اه 44

 مالسلاو مذلا تاينغأ -

 ةبتكم ةرهأقلا (رعش)

 هه 6 «يجناخلا

 ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا
 ١454 «ءةيمالسإلا نوؤشلل

 هه

144 

 (رعش) ناضيفلا ةدوع -

 ةئنسلا ةعبطم :ةرهاقلا

 هه 1١846 «,ةيدمحملا

 ةئيدملا (رعش) ءارمس -

 ةفاحصلا راد :ةرونملا
 ها 1945 «ةيبرعلا

 (رعش) قوشلا ريبع

 1١ ة1/ ثارتلا راد :ةرهاقلا

2 

 (رعش) حابصلا مينارت 2

 فئاطلا يدان :فئاطلا

 اهلك « يبدألا

 ىلإ بح تاملك -

 (رعش) ةرونملا ةنيدملا

 فئاطلا يدان فئاطلا

 ها4108١1 «يبدألا

 يدهنلا يبن ةريس

 ةكم (تاسارد) ةمحرلاو

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا

 .ه507١؟ «يمالسإلا

 ناحلأو بلقو يحو
 «يبدألا يدانلا :اهبأ (رعش)

 اه *١4

 : .زاجحلا نم بيدأ -

 ينفلا بتكملا :ةرهاقلا

 ش .ت .د رشنلل

 : عبطلا تحت هلو

 ظفاح مشاه مالسلا دبع

 .رعش ناويد  نوعبرألا

 (دغلا وحن) ةلسلس

 ةدذع (مالعأو بتك) مساب

 . ءازجأ

 سانلا اهدوقو -

 .رعش ناويد  ةراجحلاو

 نم يناثلا ءرجلا

 ةلماكلا ةيرعشلا لامعألا

 ةنيدملا يدان نع ردص)

 .(يبدألا

 .ثلاثلا سنجلا

 ةيبرعلا ةملعملا
 .ةيملاعلا بهاذملل

 نيب لوسرملا دلب -
 .كيدي

  ظفاح تايعابر

. 

 .رعش

 - ىحضلا ديراغأ -

 .رعش

 ثلاثلاو يناثلا ءزجلا -

 .(ركفلا

 رعش) ةايحلا ةرهز

 .(ةصقو

 لاوقأ يف ةأرملا -

 .ريهاشملا



 ظفاح مشاه مالسلا دبع

 .يسدقلا .بحلا:-:

 ءاسنلا ةديس . اهيبأ مأ -

 ,20ةريرشلا

 يعافرلا دمحأ زيزعلا دبع
 م1552 592١1(ه115- 1940

 «ثحابلا بيدألا

 ءملعملا ذاتسألا ةركفملا

 بحاص ء«ميلحلا ؛ءىداهلا

 ةودنلا يعار «عيفرلا قلخلا

 رثكأ تماد يتلا «ةيسيمخلا

 .!نرق عبر نم

 ًاملم «ةفاقثلا عساو ناك

 ميدقلا «يمالسإلا بدألاب

 ىلع ًاعلطم .ءثيدحلاو هنم

 «بتكلل ًابحم ءمجارتلا

 ةيبدألا ةحاسلا ىف ًافورعم

 ..لودلا مظعم يف

 اهيف «ةريبك ةبتكم كرت
 تايرودلاو بتكلا نم

 (ةنيدملا قحلم) ءاعبرألا )١(

 فلم هبو هه

 - 6 تاحفصلا هنع صاخ

 باتك يف ةمجرت هلو ١١.

 - 817* /# «ةيبدألا ةعوسوملا»

 ثيدحلا رصعلا ءارعشو ١«
 04/١. برعلا ةريزج :يف

 م ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 ١1١8. ص

9.6 

 ىف دجوي ال ام ةردانلا

 ةماعلا تابتكملا نم اهريغ
 اهاقنبأ دقو .ةصاخلاو

 اهنم ديفتسيل مهدنع هدالوأ
 اهب ناكو نوثحابلاو ءارقلا
 «ةريثك تارركمو تادايز

 ىلإ اهليوحتل اورظتناف
 هئانبب ىصوأ يذلا دجسملا

 دلو يتلا ؛جلمأ» ةدلب يف
 .اهب

 .ةيملع ًاراثآ كرت امك

 نم رثكأ اهنم طوطخملا
 رمأ دق ناكو ءعوبطملا

 نم رثكأب هتافو لبق اهبيترتب
 املو ءاهعبطل اديهمت ةنس
 هذه داذعإ ىتح دعب هتنت

 ىلع رْثُع امك «ةمجرتلا
 ءهل ىرخأ تاطوطخم

 نكت مل «ةلماك بتك اهضعب
 ..بيترتلل ةأّيهملا نيب

 ردص مايأب هتافو لبقو

 :ناوتعب باتك هيف
 «ًابيدأ يعافرلا زيزعلا دبع»
 نب دمحم روتكدلا ملقب
 نع ردص «يثراحلا يسيرم
 ماع يبدألا ةدج يدان

 ه ١645

 ًاطوطخم ًاباتك تيأرو
 دحأ فيلأت «هبدأ نعو هنع

 يعافرلا دمحأ زيزعلا دبع

 نم رشانل هيطعيل ديربلاب هيلإ
 هللا هافوت نكلو «ةيدوعسلا

 الو ءهيدي نيب عقي نأ لبق

 هربمأ نم ناك اذام فرعأ

 .دعب

 دعي نم كانه نأ امك

 يف ريتسجام ةلاسر هئع
 هنع «دوعس كلملا ةعماج

 هذه دادعإ ءانثأ ءهبدأ نعو

 .ةمجرتلا

 نم صاخ ددع ردصو

 قحلم وهو .«ءاعبرألا»

 لخاد ردصي يعوبسأ
 ردضت يتلا ةنيدملا ةفيحص

 /؟9 خيراتب وهو ءةدج يف
 ثيدح هيفو ه */ ١54١4

 ءايدأو باتكل «ءنوجش وذ

 هيفو هل نيريثك فراعمو
 ةصاخلا هتريسو «هروص

 .هيلإ نيبّرقم مالقأب

 ففصي باتك ردص امك

 .ناوئعب اهل خرؤيو هتودن
 ضئاع/يعافرلا ةودن

 عباطم :ضايرلا  يدادرلا

 ”١57 ءه ١5١5 «فيرشلا

 فقل

 ءابدأ باتك يف ةمجرت هلو 48

 ا لا ا وب ص تنويدوعس



 يعافرلا دمحأ زيزعلا دبع أ يعافرلا دمحأ زيزعلا دبع

 ىلع. جلمأ ةدلب يف دلو
 رحبلل يلحاسلا طيرشلا

 ةكميأشنو ءرمحألا

 يف جرختو .ءةمركملا

 «يدوعسلا يىملعلا دهعملا

 فئاظو ٍةدع يف لمعو

 دعاقت مث «ةيموكحو ةيرادإ

 راد يه 8٠ ماع ءىشنيل

 عيزوتلاو رشنلل يعافرلا

 .هسفنب اهيلع فرشيو

 «ةديدع تارضاحم ىقلأ

 ةيبدأ لفاحم ىف كراشو

 امك ءًأثئوحب مدقو .ةدع

 جراخ تارمتؤم يف كراش

 ةيبدأ لامغأ هلو .ةيدوعسلا

 ىف ةلاعف تامهاسمو

 كلذكو ةيلجملا ةفاحصلا
 .ةعاذإلا

 : هتافلؤمب ةمئاق هذهو

 1١١ ص مهتفرع ءارعشو -

 عبارلا نرقلا مالعأ نم 5

 ١/ رشع سماخلاو رشع
 87/1١" ةينيئثالاو 49

 ءايدألا ةعوسومو «5

 408/١. نييذوعسلا باتكلاو

 زيزعلا دبع» ريغ وهو
 : «يكرتلا طاطخلا ؟يعافرلا

 ريغو ءها١ #8 ىفوتملا

 ريفس «يعافرلا زيزعلا دبع»

 .رطق يف ةيروس

 ذاتسألا عم كرتشا -

 مالعإ» باتك ىلع قيلعتلا
 ءانبب مالعألا ءاملعلا

 ديعل «مارحلا دجاسسملا

 ريهشلا يلاورهنلا ميركلا
 ةيلات ةعبط يفو «يبطقلاب
 قيقحتلا يف امهعم كرتشا
 .يروبجلا هللا دبع

 .ه 1507 ءايزيلام

 «برعلاو قراط لبج
 ه١ 41*

 ةيباحصلا ةرامع مأ

 هه 17917” «ةريزجلا

 ديمحلادبع نم

 باتكلا ىلإ بتاكلا

 :ضايرلا نيفظوملاو

 «ةريزجلا عباطم ةكرش

 57 او

 بدألا يف جحلا

 - ةريباع تاحمل :ىبرعلا

 قرشلا عباطم :ضايربلا
 هه 98"١ طسوألا

 :روزألا نب رارض

 سرافلا «يباحصلا «رعاشلا

 .ه79١ا/ ..طسوألا قرشلا

 ثارتلاب طابترالا قيثوت -

 .ه ١ ةا/ ؛ةنيدملا

 :  روزألا تنب ةلوخ
 «يديازلا عباطم :فئاطلا

 .(م ااا /مه ١ ةا/

 :ةذج  ريخلا ديز -

 مه 9١ا/ قماهت

 هتايح :ةيهس نب ةاطرأ -

 عباطم ةلج .هرعشو

 اه 484 « ةضورلا

 - هارت كنأك لوسرملا -

 .«ءيىعافرلا راد :ضايرلا

 همه ١5

 :ناصغأ الو لالظ

 راد :ضايرلا - رعش ناويد

 هه ١51١ «ىعافرلا

 :تابتكملا. عم يتلحر -

  ةمركملا ةكم تابتكم

 ءىعافرلا راد :ضايرلا
 ١ هاقلا#

 - فيلأتلا عم يتلحر

 «ىعافرلا راد :ضايرلا

 ها551*

 نب ورمع نب هللا دبع -
 ينزملا حبص يبأ

 .ها١41١ «ةيدوعسلا



 نيسح لآ دشار نب زيزعلا دبع نصح يناوهألا زيزعلا دبع

 ةبتكم :نامع  ةحقنم 7 ط | يللملا حيلف نب ةجراخ -
 ه5

 :ةدج_ريخلا ديز-

 .ص ٠١9 ءه 1407 «ةماهت

  ىعافرلا ةشانك

 «يعافرلا راد :ضايرلا

 هه ١15

 يناوهألا زيزعلا دبع
 ماكنا 50)(ه1 400

 ثوحبلا دهعم يف ذاتسأ

 ةعماجب ةيبرعلا تاساردلاو

 ةعماجب مث «ةيب رعلا لودلا

 .بادالا ةيلك ةرهاقلا

 «بتكلا نم ةلمج فلأ

 تاالاقملا نم ًاددع بتكو

 يف يبرعلا ركفلا خيرات نع
 برغملاو قرشملا

 ىلإ ًايعاد ءسلدنألاو
 ىلع ةمئاقلا ةيبرعلا ةدحولا
 .©0ةفاقثلا ةدحو

 :هيلع ًادر هيف بتك اممو

 نازيم يف بتك ةثالث

 ديجملا دبع /مالسإلا
 - .بستحملا مالسلا دبع

 نابعش) 18 ع لصيفلا )١(
 .4 ص (ه41

 15٠٠ «ةيمالسإلا ةضهنلا
 .ص ا ص

 : يه بتكلا هذهو

 داؤف /يملعلا ريكفتلا -

 .ايركز

 /ةيبرعلا ةدحولا ةمزأ

 .يناوهألا زيزعلا دبع

 /يبرعلا ركفلا ديدجت -
 .دومحم بيجن يكز

 : هلامعأ نمو

 :ةيبرعلا .ةدحولا ةمزأ

 ةيكارتشالا لوح ثاحبأ

 كلملا ءانس نبا «ةيورعلاو

 يف راكتبالاو مقعلا ةلكشمو
 رعشلا نم تاراتخم ءرعشلا

 يبهذلا رصعلا :ينابسإلا

 برغملا ةمزأ «(ةمجرت)

 ودنال مور /ىصتقألا

 .(كارتشالاب :ةمجرت)

 فلخ نب زيزعلا دبع
 ةاخلا

 (ماقكخخ- ١91١ ١)(ه08١51١-١*)

 .هيقفلا « ىضاقلا

 مئ «لئاحب سرد

 ةئيه ةسائر ىلوتو «ضايرلاب
 ظعولاو فورعملاب رمألا

 ءاكاكسو فوجلاب داشرإلاو
 رواج مث ءءاضقلا ىلوت مث

 .اهب يفوتو ةرونملا ةنيدملاب

 :اهنم «تافلؤم هلو

 ««راطوألا لين رصتخم»

 لك ىلع ديفتسملا ليلد»و
 «ء«ديدج ثدحتسم

 باجح باتك يف تارظن»و
 «ينابلألل ةملسملا ةأ رملا

 انتايآ مهيرنس»و ءارارم عبط

 ةدع يف عبط «قافالا يف

 .تادلجم

 هتافلؤمو هتبتكم فقوأو
 اذ ملعلا ةبلط ىلع

 لآ دشار نب زيزعلا دبع
 نيسح

 (ماقكلاك 15:60( 1859

 .ظعاولا

 رجيفملا ةدلب يف دلو

 ءىدابم ذخأو .ةيدوعسلا

 قحتلاو .هدلب يف مولعلا

 نكسو .فيرشلا رهزألاب
 ناكو ءةمركملا ةكم يف

 تاركذمو 74 لئامخلا رهز (؟)
 . ديشرلا هللأ دبع دمحم



 يناوسألا سابع زيزعلا دبع

 يفو نيتقو سردي
 عسسأو ناكو ءمساوملا

 .ةديدع نوئف يف عالطالا

 ىلع رمتساو اعراب ًابيدأو
 مرحلا يف هداشرإو هسيردت

 .ةليوط نينس

 :اهنم «تافلؤم هلو

 هيف .نييحولا ريسيت -

 يتأيو ءعضاوم ةدع يف

 .مهضعب هيلع درو .ذاوشب ب

 ,'"7نآرقلا هباشتم -

 : ًاضيأ هلو

 نع داحلإلا تاهبش در -

 . ” ط  .داحآلا ثيداحأ

 بتكملا :قشمد ؛توريب

 ٠١84 ه١ يمالسإلا

 .ص

 ةريسلا لوصأ -

 رفك  .؟ط  .ةيدمحملا

 ةعابطلا راد :رصم «راودلا

 7٠" بها؟"ة948 «..رشنلاو

 .ص

  .نمألا فتاه -

 رثآم نع نيرظانلا ةضور )١(

 نيئسلا ثداوحو دجن ءاملع

 م

 م.

 .مامإلا ةعبطم :ةرهاقلا

 دمحم - عيبرلا زيزعلا دبع
 يلع دمحم نب زيزعلا دبع

 عيبرلا

 يناوسألا سابع زيزعلا دبع
 (151/ا7/- 1١5750 (ه 1مل 1*1)

 .صاق «ءفبتاك

 مساب ريهشلا هسفن وهو
 .يناوسألا سابع

 ءيرصملا روهمجلا
 «ةيكارتشالاو ءةلعشلاو

 فحصلا نم ريثك يف بتكو
 زور يف ةصاخ ءتالجملاو
 .ريخلا حابصو «فسويلا

 تاحاس يف همسا طبتراو
 ةفاحصبلاو نفلاو رمسلا

 نم مالكلل فراجلا هبحب
 ةلصاوتملا هتالواحم لالخ

 بيرغلا بحلا اذه ليصأتل
 ءالمزلاو ءاقدصألا نيب
 .ءارقلاو

 ىلع ةحضاو ًاراثآ كرتو

 لالخ نم يعاذإلا لمعلا

 جماربلاو تايليثمتلا تائم

 ةمدقم ىفو ءةيعاذإلا
 اهتمدق يتلا تالسلسملا
 ناضمر رهش لالخ ةعاذإلا

 خيشلا لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 تاونس عبس ىدم ىلع
 بوهوم ةيليثمت ةيلاتتم
 راوسألا ةيليثمتو ءةمالسو
 ةياور نع ةذوخأملا ةيلاعلا

 ةياور هلو .هسفن مسالاب هل

 نم لجر مساب ةيناث

 ةيصصق ةعومجمو «سمألا
 ءريخألا كحاضلا مساب

 فسويلا زور نع تردص
 «تانيتسلا فصتنم ىف

 هتاماقم ةعومجم ىلإ ةفاضإ
 تاماقملا مساب تفرع يتلا

 دعب اميف بتكو «ةيناوسألا
 ناونعب ًاباتك اهتلكاش ىلع

 دمتعا «ماشه نب ىسيع

 بولسأ ىلع ًاضيأ هلالخ
 ."07تاماقملا ا

 خيشلا لآ نمحرلا

 (ماقك؟ك- 15:50 141-337

 .لضاف يمالسإ بتاك

 سردو « ضايرلا يف دلو

 ."”رصم يف ةيعرشلا مولعلا

 : هتافلؤم نم

 3 فلما ع ةيروهمجلا ففز

 ملقب هه

 . يضاقلا يركش
 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم فيفز

 .(7 ط) م87 ص ةيدوعسلا



 يصوقلا زيزعلا دبع ١5 خيشلا لآ هللا دبع نب زيزعلا دبع

 ديفتسملا ديفم ةمدقم -
  .ديحوتلا كرات رفك ىف
 - «مامإلا ةعبطم :ةرهاقلا
 باتكو) ص 5 ءه 5
 وه ديفتسملاديفم

 .(باهولا دبع نب دمحمل

 مامإلل/ةديحلا 85

 ىيحي نب زيزعلا دبع '
 : ةرهاقلا -. (قيقحت) ينانكلا

 ءه 18 ءمامإلا ةعبطم
 .ص 65

 لآ هللادبع نب زيزعلا دبع
 خيشلا

 )م ١و4 151١ 92)(هاآ١٠51- 180

 .يوبرت ءملاع

 يف هرمع لج ىضق
 ةيبرتلاب ةلصتملا لامعألا

 .هللا ىلإ ةوعدلاو ميلعتلاو

 ةيلك نم جّروخت دقو
 ًاليكو نِّيمع مث.ةعيرشلا
 ًاريزو مث «فراعملا ةرازول
 ةئيه ةسائر ملست امك ءاهل
 نع يهنلا فورعملاب رمألا
 ًابيطخو ًامامإ ناكو ءركنملا

 ىتح فيرشلا يكملا مرحلل
 ,©”هللا هافوت

 نابعش) ١08 ع لصيفلا )١(

 ١١9. ص (ه9٠

 : هتافلؤم نم

 دوهج -

 - .ةيمالسإلا ةديقعلا

 مامإلا ةعماج :ضايرلا

 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 نم) .ص ٠: ه5 25

 نع يملاعلا رمتؤملا ثاحبأ
 زيزعلا دبع كلملا خيرات

 لوألا عيبر ١١-١١5١ نم

 .(ه 505

 ديجسملا بطخ

 : ةرهاقلا د." طا . مازحلا

 )84  «ةعابطلل رصم راد
 هه

 - .ربئملا ثيداحأ نم

 ةيبرعلا ةعماجلا :ضايرلا
 «نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا
 ه5

 ءاضقلا لوح تاجمل

 ةيبرعلا ةكلمملا يف
 راد :ضايرلا - .ةيدوعسلا.

 هه 1١41١ «لبشلا

 ميلعتلا نع تاحمل

 ةيبرعلا ةكلمملا ىف هتايادبو
 ةبتكم :ضايرلا  .ةيدوعسلا
 .ه ١417 ,ناكييعلا

 داهجلا يف لئاسر -

 -كلملا

 دبع عم كارتشالاب

 نب حلاصو زاب نب زيزعلا
  .(نانيحللا دمحم

 مامإلا ةعماج :ضايرلا
 دوعس نبدمحم

 ةنجللا .ةيمالسإلا
  .ه ١41١ .ةيمالعإلا
 ناجرهم ثوحب نم)

 .(داهجلا

 يصوقلا زيزعلا دبع
 )»م اوو؟- ١9 5:١)(ه99١1115-1)

 .سفن ملاع «يوبرت

 ةيلكل ديمع لوأ دعي

 لغش امك ءرصم يف ةيبرتلا
 :اهنم ةمهم بصانم ةدع

 ىدل مئادلا رصم بولدلم

 ريدم ءوكسنويلا ةمظنم

 بيردتل يميلقإلا زكرملا
 ملاعلا يف ةيبرتلا ةداق
 ينفلا راشتسملاو  «يبرعلا

 ىلإ ةفاضإ «ميلعتلا ةرازول
 ةيسفنلا ةدايعلا سسؤم هنوك
 ء«.سمش نيع ةعماجل

 ."'ةيبرتلل يلاعلا دهعملاو

 : هلامعأ نم

 يراه /يحلا لقعلا -

 ةجحلا وذ) ١85 ع لصيفلا (9)
 94"١. ص (ه 1



 لماك زيزلا دبع مه يصوقلا زيزعلا دبع

 ورانوب «تيرتسرفوأ

 ةمجرت) تيرتسرفوأ
 دمحم ديسلا عم كارتشالاب

 :ةرهاقلا - .(نامثع ىلع

 ؛ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم
 ةسسؤم :كرويوين ؟ةرهاقلا

 «رشنلاو ةعابطلل نيلكنارف
 .صص هال اه 4

 .ةيسفنلا ةحصلا سسأ -

 ةبتكم :ةرهاقلا .  الط

 ١89 ءةيرصملا ةضهنلا
 .ص هآل١ا 0

 ميلعتلا نيب اندالوأ -

 .ثيداحأ ةعومجم : ملعتلاو

 .ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا

 لماك زيزعلا دبع
 )م ا١ووؤ١ ١511١ 5)(ه١1١5١1- 40

 .ركفملا «بتاكلا

 يف بغار يحب دلو

 سناسيل ىلع لصح
 ةرهاقلا ةعماج نم بادآلا
 لصبح مث .م لحامل ماع

 ةعماجلا نم هاروتكدلا ىلع

 .م ١ ةما/ ماع اهسفن

 يف سيردتلاب لمعو
 فصنلا يفو .ةعماجلا
 2م ١ ة6/ ماع نم يناثلا

 ء«فاقوألا ةرازو ىلوت

 دومحم ةرازو يف كراشو

 يقدص زيزعو يزوف
 ًابئان نّيُعو .تاداسلاو

 ١91/5 ماع ءارزولا سيئرل

 «تيوكلا ىلإ رفاس مث .م

 ماع رشع ةتس اهبف يقبو
 اهتعماجل أريدمو اسردم

 .اهريمأل ًاراشتسمو

 يف ًاطشن ًاكراشم ناكو

 يمالسإلا راوحلا

 ناكمإب ًاناميإ ءيحيسملا
 نم ةكرتشم ةدعاق داجيإ

 اهلالخ نم يرجي نواعتلا

 ءانب يف نيملسملا ماهسإ
 .ةنمؤم ةيملاع ةفاقث

 وكسنويلا عم نواعت امك

 .اهتطشنأ يف كراشو

 ام ىلع درلا يف مهسأو

 ةعبطلا هيلع تلمتشا

 دلجملا نم ةيزيلجنإلا
 خيرات» باتك نم ثلاثلا
 ءاطخأ نم «ةيرشبلا

 ىلع ْنِجتو تاطلاغمو
 نعو «هلهأ خيراتو مالسإلا

 ..ميركلا نآرقلا

 :ةديدعلا هتافلؤم نمو

 ةروس نم سورد 35

 تاذ :تيوكلا .فس وي

 هأ5#٠ د «لسالسلا

 .ص "14

 يف ةبورعلاو مالسإلا -

 :تيوكلا .ريغتم ملاع

 ه8 «يبرعلا ةلجم

 .نص ٠"

 -.لبقتسملاو مالسإلا -

 «فراعملاراد :ةرهاقلا

 يه 96

 5١0١(. «أرقا)

 .رصعلاو مالسإلا 3

 فراعملا راد :ةرهاقلا

 -.ص 7890 ءاه
 .(هه ؛أرقا)

 -.سدقلا وحن تاوطخ

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 به "6

 .(”984 ؛أرقا)

 يملع طيطخت وحن -

 .ةيقيرفإلاانتاساردل

 .ةرهاقلا

 -.ص <55

 .ص 5

 -.ناضمر ثيداحأ

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص ١5١ ءاه 14١

 .(45 ؛أرقا)

 ايفارغجلا يف تاسارد -
 : ةرهاقلا -.نادوسلل ةيرشبلا

 .فراعملا راد



 لماك زيزعلا دبع

 ةرسألا بادآ نم

 ةبتكملا :م .د .ةبيتكلاو

 .ت ا.د «ىربكلا

 : ةرهاقلا -.اينيك ةيضق -

 .ملقلا راد

 ..لينلا ضرأ يف

 .بتكلا ملاع : ةرهاقلا

 .ةايحلاو نيدلا

 .بعشلا راد :ةرهاقلا

 راد :ةرهاقلا .ةيقيرفإ

 ه 181 يبرعلا قرشلا

 .ةيمالسإ فقاوم
 .فراعملا راد : ةرهاتلا

 ةوزغ نم سورد

 ملاع :ةرهاقلا .دحأ

 .بتكلا

 ىلإ يفارغج لخدم -
 .ميركلا نآرقلا صصق

 ةرادإلا رهزألا :ةرهاقلا

 .ه 7١إ/4 «ةفاقثلل ةماعلا

 ةيقيرفإ يف تاسارد -

 راد :ةرهاقلا  ةرصاعملا

 .ملقلا

 .يمالسإلا ملاعلا هجو

 ناضيفو يزيرقملا -

 .لينلا

 نكح

 يف ةيرصنعلا ةقرفتلا

 .ايقيرفإ بونج

 يف مالسإلا ةيفارغج

 .ةوبنلا دهع

 نيدلا يف سورد -

 .""ةايحلاو

 ىسيع دمحم زيزعلا دبع
 (ماكك14 1519001416 159

 رهزألا مالعأ دحأ

 .اهنوؤش ريزو .فيرشلا

 ءاملع نم هدلاو ناك
 نآرقلا هظّفحف تاءارقلا
 قحتلاو ءًاريغص ميركلا

 رهظأف ةساردلل رهزألاب

 نيتلحرملا متأ ثيح ءًاغوبن
 تاونس سمخ يف نييل وألا

 ةداهش لانو ءعست نم الدب

 رابك نم سيردتلا ةزاجإ

 نود وهو رهزألا خويش
 .نيرشعلا

 روتكدلا ءائر يف ةملك (؟)

 لامك دمحأ /لماك زيزعلا دبع

 ناسنإلا نمض) ءدجملا وبأ

 رظن ةهجو ةراضحلا لبقتسمو

 ماعلا رمتؤملا باتك :ةيمالسإ
 ؟6 2 7“ «نامع «ءعساتلا

 6٠١ ص ا (ه4 مرحم

 تاديز علم ةهلحلا

 . ةيفارجويلبب

 يتوكجارلا ينميملا زيزعلا دبع

 ةنجل يف ارضع ناكو
 بمهاذملا نيب بيرقتلا

 هملعب زيمتو «ةيمالسإلا

 كرتيمل هنأ الإ ريزغلا

 ىوس ةعوبطم تافلؤم
 ةرمعلاو جحلا يف ةلاسر

 ةيبرعلا نيتغللاب تعبط

 اهعزوي ناكو «ةيزيلجنإلاو
 لأسُي نيح ناكو ءًاناجم

 فيلأتلا نع هفوزع رس نع

 يسفن عضأ نأ يحتسأ يننإ

 انتيلايو ءءالؤه راوج ىلإ

 ءانل هوفلخ ام بعوتسن

 !؟"”ريثك ريثك وهو

 يتوكجارلا
 (ماقا6- اذها) (م 54-5

 ءققحم «ثحاب «بيدأ

 تاطوطخملاب ريبخ «يوغل
 .بتكلا رداونو

 «توكجار ةدلبب دلو '

 .دنهلل يبرغلا لحاسلا ىلع
 يف ةيلاعلا هتاسارد لمكتساو

 بجر) 7١7 ع لصيفلا (9)
 #17 ص ( له 06
 /6/8) 0٠١ ع نوملسملا)

 .(ه6



 يتوكجارلا ينميملا زيزعلا دبع

 «يلهدو روبمارو ؤهنكل

 ءرابك خويش ىلع سردو

 ةغللا مولع يف .قمعتو

 رعشلا نم ظفحو ؛بدألاو
 ىلع ديزي ام ميدقلا يبرعلا
 ةايح أدبو !تيب فلأ نيعبس

 مسقل ًاسيئر نيعو «ميلعتلا
 ةعماجلا يف ةيبرعلا ةغللا

 ءهركيلعب ةيمالسإلا
 ةيملع بصانم هيلإ تدنسأو
 ةرادإ لثم دقو «ىرخأ

 ةيمالسإلا تاساردلا دهعم

 نأ ىلإ ناتسكاب فراعمل

 .هللا هافوت

 ءابنأ نم فرعي ناكو

 ءاملعلا رابخأو ةفاقثلا

 دالب يف ءارعشلاو ءايدألاو

 امو سرافو دنهلا

 هفرعي الام ءامهرراجي
 دالبلا ءانيبأ نم هاوس

 هعالطا هل حاتأو .ةيبرعلا

 هتربخو دنهلا نئازخ ىلع
 ىّدهتي نأ هتاناعمو هتنطفو

 نم رداوتلا دئارفلا ىلإ
 ىف ةيبرعلا تاطوطخملا

 ةبتكملا فحتي نأو «دنهلا

 هعبط هل رّسيت امب ةيبرعلا
 .اهنم

 بناج ىلإ كراشي ناكو
 طاشنلا يف - هفيلأتو هسيردت

 ناني

 يبدألو يوغللا
 هتالاقمو هتارضاحمب

 وأ اهرشني يتلا هتاقيقحتو

 .تارمتؤملا يف اهيقلي

 ارضع هباختنا متو

 يملعلا عمجملا يف ًالسارم

 يف كاذنآ ناكو ؛«

 لظو هرمع نم نيعبرألا

 هبلق ناكو .ديزي وأ اماع

 ءاهلهأو قشمد بحب قفخي
 مث .ةرم نم رثكأ اهراز

 .ةرهاقلا عمجم

 ىلإ ةريهشلا هتلحر أدبو

 ذنم ءايكرتو ةيبرعلا دالبلا
 ىلع علطاف يه ١684 ةنس

 «تاطوطخملا رداون

 ةفاقثلا ةرازو هب تناعتساو

 هتربخ نم ةدافتسالل قشمدب

 ."0لاجملا اذه يف

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم قف

 رفص) ١ ج 04 جم قشمدب

 7/4 575 ص (ه 84

 هيفو .ماحفلا ركاش ملقب
 .هتافلؤمل ليلحتو ثيدج

 ص هيلي يذلا ددعلا رظناو
 جم يمالسإلا ثعبلاو 3٠«,

 -تردصأو .ه١ ص ؟ ع4

 يتوكجارلا ينميملا زيزعلا دبع

 ٌتفقو يتلا هتاقيقحت .نمو
 :اهنيوانع ىلع

 يهو :ةيبدألا فئرطلا -

 | رعشلانمةعومجم
 ةضراعمو جيرختو حيحصت)
 ةفلتخملا خسنلا ىلع

 ةنجل :ةرهاقلا -.(لييذتو

 ١ه5 ءةمجرتلاو فيلأتلا

 .ص 7٠٠6 ه

 حرش يف يلآللا طمس

 ديبع يبأل /يلاقلا يلامأ

 حيحصتو خسن) يركبلا

 -.(ةفاضإو جيرختو قيقحتو
 راد :توريب د6 ط

 هه ١1١٠4 ءثيدحلا

 .ص ١٠١ قالا

 روث نب ديمح ناويد -
 ءافو يبأ ةيئاب هيفو .يلالهلا
 :ةرهاقلا -.(ةعنص) يدايإلا

 هه ١84 ؛ةيموقلا رادلا
 ةبتكملا) -.ص *
 ش .(87 ؛ةيبرعلا

 عمجملا اهردصي يتلا -

 ةعماجب يدنهلا يملعلا

 ًازاتمم .ًاددع  دنهلاب هركيلع

 يف هل ًاضرع عجار) ةهئع

 جم يمالسإلا ثعبلا ةلجم
 (ها4097 بجر) ٠١ عا
 .(ة7 - #69 ص



 يتوكجارلا ينميملا زيزعلا دبع

 ينب دبع ميحس ناويد

 -.(قيقحت) ساحسحلا
 ءةيموقلا رادلا :ةرهاقلا

 .ص 4 ١
 ١9(. ؛ةيبرعلا ةبتكملا)

 «ه

 :هيلإ امو ءالعتلا وبأ -

 .ءالعلا ىيبأ رعش تئاف

 حيحصت) ةئكالملا ةلاسر
 ةعبطملا : ةرهاقلا -.(حرشو

 هه 1484 «,قيفلسلا

 وهو :تايشحولا

 يبأل /ىرغصلا ةسامحلا

 هيشاوح يف دازو «قيقحتو
 .(ركاش دمحم دومحم

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 -. ص "ماباب به ١م

 .(*#7 ؛برعلا رئاخذ)

 ةغللا يف لضافلا
 دربملا سابعلا يبأل /بدألاو

 راد :ةرهاقلا -.(قيقحت)

 اله ءةيرصملا بتكلا

 ..ص ١16 فى

 /ناطحقو ناندع بسن -:

 دربملا سابعلا يبأل

 لكشو حيحصت)
 ةنجل :ةرهاقلا -.(ةضراعمو

 ١84 «ءةمجرتلاو فيلأتلا

 .ص ؟14 .ه

 "م

 /دودمملاو صوقنملا -

 نب يلعل /تاهيبنتلاو . ءارفلل

 :ةرهاقلا -.(قيقحت) ةزمح

  ه !١91 «فراعملا راد

 4١(. ؛برعلا رئاخذ)

 نم ةراتخم باوبأ -

 ةخسنلا نم يناهبصألا

 ةعبطملا :ةرهاقلا -.ةديرفلا

 16ه اه ه٠ «ةيفلسل ل

 .ص

 سابعلا يبأل /لضافلا -
 :ةرهاقلا -.(قيقخت) دربملا

 «ةيرصملا بتكلا راد.

 .ص ا5ا/ ىف انضم

 ءىلآللا طمس سراهف -

 .ديرف ركتبم رارغ ىلع
 .ن .د «.دنهلا «هركيلع

 .رصان نب زيزعلا دبع
 ديشرلا

 م1546 ١5١4 (مآغ 0م "مم

 .ليلج ملاع

 نآرقلا أرقو «ةيدوعسلاب
 مث .ءبلق رهظ نع هظفحو

 ىلع ملعلا بلط يف عرش
 ىلإ لحر مث .سرلا ءاملغ

 ديشرلا رصان نب زيزعلا دبع

 ةدافتسالاو دوزتلل ضايرلا

 ىلإ لحر مث .ملعلا نم
 ءاملع مزالو ةمركملا ةكم

 دهعملاب ًاسردم نيعت

 ًاريثكو ءةكم يف يدوعسلا

 مرحلا يف دشري ناك ام
 .هيف ةبلطلا سّرديو

 نّيعتو ءءاضقلا ىلوت

 يملعلا دهعملا يف ًاسردم

 ةيلك يفو ءضايرلاب
 راد يف ًاوضعو «ةعيرشلا
 .ءاتفإلا

 سرادم تحتتفا امدنعو

 ماع ضايرلاب تانبلا
 اهل ًاسيئر نّيعت ه1

 ماعلا يفو .روهش ةعضب

 ةئيهل ًاسيئر نّيعت هيلي يذلا

 :هل ردص

 ماكحأ يف ثحابلا ةدع

 ةعبطملا : قشمد - .ثراوتلا

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ نم )١(

 2154/١ رشع سماخلاو

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم
 (؟ ط) 5؟ ص ةيدوعسلا
 ريخألا ردصملا ثبثي ملو

 .ةافولا ةنس



 لمجلا حاتفلا دبع

 |١؟4 ءها88 ءةيمشاهلا

 .(تاعبط'

 ىلع ةينسلا تاهيبنتلا -

 - ”ط  .ةيطساولا ةديقعلا

 ضايرلا ةبتكم :ضايرلا
 "م8 بها5٠5٠5 فقثيدحلا

 نبال ةيطسا اولا ةديقعلا و)ص

 هدويوصر .(ةيميت

 .ىنسألا لوقلا

 .مهأ يف لئاسلا ةدافإ -

 : لئاسملا ورث ى واتفلا

 ه6

 لمجلا حاتفلا دبع
 (ما1ؤ54-:)(ه1414-0)

 ماع ٌلقتنا مث ءاسردم
 ةفيحص ىلإ مم ١65

 اهنمو «ةي رصملا ة«ءاسملا#

 ةرابخألا» ةفيحص ىلإ لقتنا

 يبدألا قحلملا ىلع فرشأو

 لمعلا يف لصوو ءاهب
 ريدم ةجرد ىلإ يفاحصلا

 لمعلا لزتعا مث ءريرحت
 .ةباتكلل غرفتو يفاحضلا

 ةياور :هتافلؤم نم

 ولحلا دمحم حاتفلا دبع "

 ةعماجب تاطوطخملا دهعمب | نيحاوط .ءنومآ ءفوخلا

 «ليفلا ماع عئاقو «تمصلا

 بوسيإ تافارخ ,'"”رصم

 .(ةمجرت)

 ولحلا دمحم حاتفلا دبع

 م1554 15970061414 05*1)

 قّمحملا «ةئاّحبلا ذاتسألا

 .ةمالعلا

 بيدأو ءزّربم بتاك
 مدخ .ققدم قّقحمو « عيفر
 ةمدخ يمالسإلا ثارتلا
 يف هناقتإب فرُعو «ةردان
 ةقدو «صوصنلا تاقيقحت

 ةديفملا ةيليصفتلا هسراهف

 .نيثحابلل

 ءرصمب ةيفونملا يف دلو
 مولغلا راد ةيلك يف جّرختو
 178/8 ماع ريتسجاملا لانو
 اه 5 ماع هاروتكدلاو ه

 ةعماجلا يف ًاثحاب لمع

 مث «ةرهاقلاب ةيكيرمألا
 تاساردلا زكرم ىف ًاديعم
 ختشا مث ءاضيأ اهب ةيبرعلا

 )١( ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ 4

 ص (ه514١ لاوش) ١ك

 ع لصيفلا  7١9ةدقعلا وذ)

  4ص (ه /127.

 ١99 ماع ةيبرعلا لودلا
 عضو يف كراشو .ه

 «تاطوطخملل سراهف

 اهلسرأ تاثعب يف رفاسو
 تاطوطخمملا رايتخال دهعملا

 نميلا ىلإ كلذو ءاهتسرهفو

 داحتالاو اينابسإو ةيدوعسلاو
 .ًاقباس يتايفوسلا

 ةعماج يف سيردتلا ىلوت

 دوعس نب لمحم مامإلا

 ةغللا ةيلك يف ضايرلاب
 مولعلا ةيلكو ةيبرعلا
 ىلع فرشأو «ءةيعامتجالا

 «ةعماجلا هذه تاطوطخم

 زكرمل يملعلا سلجملا يف
 .اهب ثوحبلا

 كلملا زكرمب قحتلا

 تاساردلاو ثوحبلل لصيف

 دقو «ًارئاز ًاذاتسأ ةيمالسإلا

 ةبتكم ىلإ زكرملا هثعب
 ةعومجم صحفل سرغنوكلا
 اهيف ةيبرعلا تاطوطخملا

 .اهتسرهفو

 ةغللا عمجم وضع وهو

 بناج ىلإ «ةرهاقلاب ةيبرعلا
 داحتا يف ًاوضع هنوك

 ةراذإ ىلع مانقو «باّتكلا
 تاساردلاو ثوجبلا زكرم
 ةرهاقلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا



 ولحلا دمحم حاتفلا دبع

 وهؤ ءه ١408 ماع ذنم

 ىلإ فدهت ةصاخ ةسسؤم

 ءامسملعلا عيمجت

 لجأ نم نيصصختملاو

 يمالسإلا ثارتلا ةمدخ

 دادعإو هرشنو هقيقحتو
 ةعّسوملا تاعوسوملا

 ميدقتو «ةطسوتملاو

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا
 ىملعلا قيقحتلاب ةفصتملا

 ١ ."0ةدجملاو ةّقدلاو

 ةميق ةعومجم هل تردص

 ةيعوسوملا رداصملا نم

 ةمئاق هذهو ءةققحملا
 2 :هلامعأ ضعبب

 يف ةينسلا تاقبطلا -

 /ةيفنحلاا مجارت

 رداقلا دبع نب نيدلا يقت

 ٠١٠١ ت) يزغلا يميمتلا

 د :ضايرلا (قيقحت) (ه

 "7 ه١ 549* «يعافرلا

 عبارلا ءزجلا ردص -

 ةعابطلل رجه عم كارتشالاب

 )١( ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ ١

 ص (ه414١ رخآلا عيبر)

 مرحسم) ع م لا

  )6رابخأ #14 ص

 بجر )5 جم يبرعلا ثارتلا

 ( 26 ١ هاك 5ع

 ,47- 54٠ ص

 نفل

 رودص قبس) ..رشنلاو

 نعدهنم لوألا ءزجلا

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا
 ماع ةرهاقلاب ةيمالسإلا

 .(ه "9

 يف ةيضملا رهاوجلا -

 نيدلا يبحم /ةيفنحلا تاقبط
 نب دمحم نب رداقلا دبع

 ت) يشرقلا ءافولا يبأ

 ..(قيقحت) (ه 6

 ءمولعلا راد :ضايرلا

 ردص  .جم 4 اه 4

 نع ديفم لماش سرهف هل
 قبس) ةنس اهسفن رادلا

 راد ةعبطم نع هرودص

 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
 .(ةرهاقلاب

 ةيعفاشلا تاقبط

 رصن وبأ نيدلا جات /ىربكلا

 نب يلع نب باهولا دبع
 ت) يكبسلا يفاكلا دبع

 كارتشالاب قيقحت) (ه /ى/١

 دمحم دومحم عم

 :ةرهاقلا .(يحانطلا

 - م87 ؛ىبلحلا ىبابلا ىسيع

 .جم ٠١ فى الكلك

 نييوحنلا ءاملعلا خيرات -

 نييفوكلاو نييرصبلا نم
 نساحملا يبأل /مهريغو

 نب دمحم نب لضفملا

 ولحلا دمحم حاتفلا دبع

 51" تر يخونتلا رعسم

 :ضايرلا .(قيقحت) (ه
 نب دمحم مامأإلا ةعماج

 ١5١٠١ «ءةيمالسإلا دوعس

 .ص 4٠١" .ه

 ةرصعو رصقلا ةيمد

 نسحلا يبأل /رصعلا لهأ

 يزرخابلا نسحلا نب يلع
 -.(قيقحت) (ه 45ا/ ت)

 «يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا
 .جم ” هه 46-89١

 /برقملا نبا ناويد
 ”؟9 ت) برقم نب ىلع

 2 (حرشو قيقحت) (ه

 نواعتلا ةبتكم :ءاسحألا

 قه به “١8 «يفاقثلا

 .ص اله*

 ةبتكم :ءاسحألا

 هه ١5١م «يفاقثلا نواعتلا

 :تاطوطخملا تسرهف -

 ةغالبلاو دقنلاو بدألا

 ةعماج :ضايرلا .(دادعإ)

 دوعس نب لمحم مايمإلا

 جايه ١5١٠5 «ةيمالسإلا

 .ص 104 ح

 /ةرضاحملاو ليثمتلا -

 نب كلملا دبع روصنم يبأل
 يبلاعتلا ليعامسإ نب دمحم

 -.(قيقحت) (ه 478 تر



 ولحلا دمحم حاتفلا دبع

 بتكلا ءايحإ راد ةرهاقلا

 0" اه لالا «ةيبرعلا

 0 .نص 6٠

 ةعماج :ضايرلا -.(فيلأت)
 دوعس نب دمحم مامزلا

 اء يها1ا5:8 قةيمالسإلا

 ةيمالسإ صصق) .ص

 .(١؟ ؛لافطألل

 ةرهزو اًبلألا ةناحير

 نيدلا باهشل /ايندلا ةايحلا

 وه ١ حل تر يجافخلا

 ةعبطم :ةرهاقلا -.(قيقحت 2(

 مه االلخلكاب «يبلحلا ىسيع

 .جم ؟

 ةحشرو ةناحيرلا ةحفن -

 نيدلا بحم نب هللا لضف

 "5 ١١١١ تر يبحملا

 د :ةرهاقلا -.(قيقحت)

 - 41/ «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
 .جم "< سهوا

 نرقلا نم رَجَه ءارعش

 عبارلا نرقلا ىلإ رشع يناثلا

 :ةرهاقلا -.(فيلأت) رشع

 «ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم
 هالو

 :توريب -. ةحقنم 3 ظ

 نضلدإ

 أ به 4 ءملقلا راد

 .صا 16٠١ ءن

 راد :ضايرلا .7 ط
 "57؟؟ ه١140 ءمولعلا

 .ص

 ميركلا دبع /باسنألا

 ت) ع دمحم نبا

 قيلعتو قيقحت) ؛(ه

 نمحرلا دبع عم كارتشالاب
 يناميلا يملعملا ىيحي نبا

 دمحم ((ه 1١85 ت)

 .(ةماوع

 دمحم :توريب 9”.  ط

 5 ءجمد نيمأ

 .جم ٠١ صققدا

 رابخأ يف رردلا دقع

 ىيحي نب فسوي /رظتنملا

 ةبتكم :ةرهاقلا . (قيقحت 2(

 ءىه ١84 نكفلا ملاع

 .ص 4

 رصتخم حرش : ينغملا -

 وبأ نيدلا قفوم /يقرخلا
 نب دمحأ نب هللا دبع دمحم

 ٠١" تر يسدقملا ةمادق

 عم كارتشالاب قيقحت) (ه

 نسحملا دبع نب هللا دبع

 زكرم :ةرهاقلا .(يكرتلا

 ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا

 ولحلا دمحم حاتفلا دبع

 ةعابطلل رجه :ةيمالسإلاو

 ١5605- ١5١1١ «ءرشنلاو

 .جم ١٠6 فى

 نايبلا سراهف -

 نب ديلولا يبأل «ليصحتلاو

 .(دادعإ) يبطرقلا دشر

 برغلا راذ :توريب
 "” مه ١55 «يمالسإلا

 "1 جم ؛سراهف ١ جم :جم

 .ةيهقفلا داوملا فاشك :"

 يضرلا فيرشلا ناويد

 يبأ ةعنص /ه 505 "ه4

 ميهاربإ نب هللا دبع ميكح
 (ه ةالك ت) يربخلا

 ةرازو :دادغب -.(قيقحت 2(

 387“ اه اا «مالعإلا

 .ص

 هتايح :يضرلا فيرشلا -

 .(فيلأت) هرعش ةساردو

 ةعابطلل رجه :ةرهاقلا

 جا" هاقنك ءرشنلاو

 نبال /تادايزلاو رداونلا

 (قيقحت) يناوريقلا ديز يبأ

 .جم ىف

 /ةناحيرلا ةحفن ليذ

 ويف قيقحت) ًاضيأ يبحملل

 يف ىنسألا رهوجلا

 ءارعشو ءاملع مجارت

 .ةنسوبلا



 يفصرملا حاتفلا دبع

(«6 ١584-1101 465-0( 

 .تاءارقلا ءاملع نم

 .رصم يف افصرمب دلو

 ءرمزألا يف سدردو

 يف نوتملا تاهمأ ظفحو
 ايبيل يف لمعو .«تاءارقلا

 ةعماج يف م 194517 ماع
 فلأو ةيمالسإلا يسونسلا

 قيرطلا) ريبكلا هباتك
 ١1 ماع يفو .(نومأملا

 يف نآرقلا ةيلك يف لمع ه

 ١١ ىلاوح ةرونملا ةنيدملا

 ةياده) هباتك فلأو ةئس

 مالك ديوجت ىلإ ءىراقلا

 ًارضع نيعو . .(ءئرابلا
 كلملا عمجم يف ًاراشتسمو

 نآرقلاةعابطل دهف
 ."”هيركلا

 اطع دمحأ رداقلا دبع

 (م5:0-1544)(ه1404-0)

 تاقيقحتو تافلؤم هل

 :اهنم .ةديدع

 :ةليللاو مويلا لمع

 )١( ععمتجملا ؟١ة )4/5/
 .ه/ل ص ه1

 ءكط .مارح |

 ضب

 /هبر عم هلم يبنلا كولس

 ينسلا نب ركب وبأ
 راد :توريب  .(قيقحت)

 بلم م84 ءةفرعملا

 .ص"”/8

 نبال /رطاخلا ديص

 طا. اق قيقحت) يزوجلا

 ' تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا
 ها“94 هء.ةيرهزألا

 .ص'ا/

 يهنلاو فورعملاب رمألا -

 لالخلا دمحم نب دمخأ

 :توريب -.(قيقحتو ةسارد)
 «ةيملعلا بتكلا راد

 .صا5# ه5

 /ءاسنلا ماكحأ

 راد :توريب  .(ةساردو

 :ءه5:5١ «ةيملعلا بتكلا
 .صال"

 ثراحلا /ةبوتلا
 - .(قيلعت) يبساحملا
 «ةمالس وب راد :سنوت

 .صا8١٠ فاه

 اذهو . ..لالح اذه
 ةديزم

 د :ةرهاقلا .ةحقنم

 اطع دمحأ رداقلا دبع

 ءها٠٠4١ «ىبرعلا ثارتلا

 .صا٠ل*م"

 يف راركتلا رارسأ

 نبدومحم /نآرقلا

 ينامركلا رصن نب ةزمح
 : ةرهاقلا -. (قيقحتو ةسارد)

 ءها١ 917 ءماصتعالا راد
 ىف ناهربلا :وهو) ص٠
 هيق امل نآرقلا هباشتم هيجوت

 .(نايبلاو ةجحلا نم

 نبال /ءايبنألا صصق

 -.(قيلعتو قيقحت) ريثك

 بتكلا راد :ةرهاقلا

 جا" اها «ةيمالسإلا

 .جم ١ يف

 ةعمجلا بطخ

 ظعولاو ربنملل نيديعلاو

 ةديدج قط -.داشرإلاو

 :توريب -.ةحفقنمو ةديزم

 «ةةيملعلا بتكلا راد

 .صا[142؟ ها 6

 نويعو تاروثتملا
 قررت /تامهملا لئاسملا
 د :ةرهاقلا .(قيقحت)

 ةةيملسإل بعكلا

 .صالث04 عه

 بهاذملاو لوسرلا -
 د :ةرهاقلا .ةمادهلا

 .مااثةا/ ءماصتعالا



 اطع دمحأ رداقلا دبع

 /هللا قوقحل ةياعرلا

 ىبيساحملا ثراحلا

 :ةرهاقلا بط -.(قيقحت)

 ءةشيدحلا بتكلا راد

 ش هال

 مالسإلا قئاقح -

 نب ينغلا دبع /هرارسأو
 ةسارد) يسلبانلا ليعامسإ

 راد :ةرهاقلا -.(قيقحتو

 هاك ءيبرعلا ثارتلا

1# 

 يف نيجوزلا نيب ءاقللا

 .ةئسلاو باتكلا ءوض

 ثارتسلا راد :ةرهاقلا

 ءيبرعلا
 .صا/

 هاك ٠ا

 :مالسإلا ناكرأ رارسأ

 ديدجلا مهفلل عيفر جذومن

 دبع /مالسإلا ةعيرش يف
 ينارعشلا باهولا
 راد :ةرهاقلا -.(قيقحت)

 اها .يبزعلا ثارتلا

 ؟ثارتلا عئادب) . ص١
0 

 ةحلاصلا لامعألا باوث -
 :ةرهاقلا -.(قيقحتو عمج)

 فمها ءماصتعالا راد

 .صا06٠٠

 /ليزنتلا رارسأ نم

 فلي

 :ةرهاقلا -.(قيقحت) يزارلا

 ءها5 ءملسملا راد

 ٠ 7اص.

 بسانت يف رردلا قسانت -
 ةسارد) يطويسلا /روسلا

 راد :توريب .(قيقحتو

 «ها5٠1 «ءةيملعلا بتكلا

 .صا664ّ

 /نآرقلا بيترت رارسأ
 -.(قيقحتو ةسارد) ىطويسلا
 راد :ةرهاقلا تءاط

 ل. ه4 ءماصتعالا

 وهو) (” ؛ثارتلا رداون)
 .(قباسلا هسفن

 بحلاب فيرعتلا ةضور -
 نب نيدلا ناسل /فيرشلا

 قيلعتو قيقحت) بيطخلا

 راذ :ةرهاقلا .(ميدقتو

 ءها85"7 «ىبرعلا ركفلا

 .صال7

 يف جاهولا جارسلا -

 /جارعملاو ءارسإلا قئاقح
 نب دمحم قاحسإ يبأل

 قيقحت) ينامعنلا ميهاربإ

 راد :ةرهاقلا -.(قيلعتو

 هاف ءماصتعالا

 .صال“

 رخف /نآرقلا بئاجع

 اطع دمحأ رداقلا دبع

 -.(قيقحت) يزارلا نيدلا

 بتكلا راد :ةرهاقلا:

 بها «ةةيمالسإلا

 .صا6

 /ةِللَع لوسرلا تازجعم -

 يوارعشلا يلوتم دمحم

 راذ :ةرهاقلا  .(دادعإ)

 .ص4ال «ه401١ ءملسملا

 ليطابأو تاهبش
 درلاو مالسإلا موصخ

 يلوتمدمحم /اهيلع
 دادعإو عمج) يوارعشلا

 راد :توريب -.(بيترتو

 .صا4٠ ها  ءملقلا

 ن تافص يف نيعبرألا

 777 ] يبهذلا /نيملاعلا بر
0 

 :.:ةرونملا ةنيدملا -.(قيقحت)

 .مكحلاو مولعلا ةبتكم

 /سوفنلا بادآ -

 دت.؟8طا -.(بيترتو دادعإو

 ءليجلا راد :توريب

 .صا4 سهاك؟4م

 .:ةنجلا ىلإ قيرطلا -
 هي 8

3 
 يأ

 04 ىلإ حاورألا يداح رصتخم

 :ةرهاقلا .حارفألا دالب

 .يمالسإلا ثارتلا ةبتكم

 ةديقع يف لئاسر ثالث

 لل 0 7

3 



 ّط وّؤان رأ رداقلا دبع

 يلازغلا مامإلاو يبساحملا
 راد :تيوكلا -.(قيقحت)

 ه1 81 «نايبلا

 نبا /ةنجلا تابجومو
 هبذه) ؛ينابيشلا عببيدلا

 راد :ةرهاقلا .(هيلع دازو

 .ماصتعالا

 .بابشلاو لوسرلا

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا
 ها

 ثيدحلا فلتخم ليوأت -

 لهأ ءا ءادعأ ىلع درلا يف
 -.(قيقحت) ...ثيدحلا

 بتكلا راد :ةرهاقلا

 مها1497 قيمالسإلا

 .رئاغصلاو رئابكلا

 ءنايبلا راد :ةرهاقلا
 ها

 للي لوسرلا ثعُب اذامل

 يف ثعبي ملو ةكم يف
 راد :ةرهاقلا ....اهريغ

 55و . «مولعلا

 طوؤانرأ رداقلا دبع
 (ماو47 15000( )1١41-105

 .يليكشت نانف ءرعاش

 ةينفلا ةكرحلا يف مهسأ

 لالخ .نم ةيروسلا ةيرعشلاو
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 «ةيليكشتلا هتاحولو هدئاصق

 ةيلك يف ًاذاتسأ لمعو

 :ةلع عضوو «ءقشمد

 رعشلا ىلاجم ىف تافلؤم
 ,©0نوئفلاو

 دادح رداقلا دبع

 )»م ا١ةبخل-1516)(ه56١15:5-1)

 ةوعدلا ءارعش زربأ نم

 .ةيمالسإلا

 ةامح ةنيدم يف دلو

 مولبد لان ءةيروسب
 نم ةيمالسإلا تاساردلا

 ةيمالسإلا تاساردلا دهعم
 ناكو م 1484 ماع ةرهاقلاب
 بدألا ةطبار ءاضعأ نم

 .يمالسإلا

 ميلعتلا لقح يف لمع
 رخسو .ًايب درمو ًاسردم

 .ةيبرلاو ةوعدلل هبهاوم
 راعشأ نم ةعومجم ردصأف

 ديشانألا ناتسبا اهنم لافطألا

 ةمحلم» ًاضيأ هلو .«معاربلل

 لالظ» رعش ناويدو ء«ردب
 يلحو نم» و «ينامألا

 يف دئاصق ةعومجم ؛دلوملا

 ىدامج) ١9١ ع لصيفلا قل

 ىلوألا ١ 41اه(اص 154١.

 ىسيع رداقلا دبع

 . دئاصقلا نم ددع ىلإ ةفاضإ
 نم ددع يف ةروشنملا

 هلو .ةيمالسإلا تالجتملا

 ليهستا يف ةريغص ةلاسر

 ."06فرصلا.'

 . ىسيع رداقلا دبع
 (مماوك؟ 000 (ها1415-50)

 «ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش
 .نيزرابلا بلح مالعأ دحأ

 ةيلداعلا عماج يف سرد

 ةبلط هلوح فتلاو ءريبكلا
 ةذمالت هلو ءنوريشك

 نم ةريثك ءاحنأ يف نورشتنم
 .يمالسإلا ملاعلا

 نفدو لوبناتسإ يف يفوت
 .كانه

 ءارعشلا مجارت يف ديفملا ()

 دجملا ةلجم «ءابدألاو

 ءارعش(ه 0 /5)

 1١/9 ةيمالسإلا ةوعدلا

 بدألا ةطبار هتعنو .5

 هل ةزجوم ةمجرت عم يمالسإلا
 ١ ععمتجملا ةلجم يف 446

 )//  0ص (ه 45.

 روتكدلا ةمجرتلا هذهب يندافأ ()

 .يناردبلا ناعشب رصانلا دبع



 يزابحرلا قلطم رداقلا دبع

 يوابحرلا قلطم رداقلا دبع
 (ماقلن 00 (ها 41١00

 دجسم بيطخو مامإ

 .ةيروسب نيدايملا يف طسولا

 خيشلا ءافلخ نم وهو

 واس١.ه«
 .ةففس دومحسم

 بتكلا نم ةعومجم هل

 :اهنم «ةعوبطملا

 بهاذملا ىلع .ةالصلا -

 ةلدأ ةعبرألا

 . 4ط ...اهماكحأ

 راد :بلح ؛ةرهاقلا

 هأ5 05 ءمالسلا

 .ضص “06

 - ” ط  .رخآلا مويلا -

 .ةغالبلا راد :بلح

 ْ .مهما*

 راد :ةرهاقلا مط

 ١55 بمه5#*ا/ ءمالسلا

 ص

 دبع ىيحي رداقلا دبع

 رابجلا
 (م1541-15151)(ه1414-195)

 .رابكلا نيحاّرجلا

 روزلا ريد يف دلو

 مولعلا سرردو «ةيروسب

 رثكأ بلح ةعماج يف ةّيبطلا

 نضل

 ًاريدم لمعو ءاماع 6 نم

 .ريبكلا ةعماجلا ىفشتسمل

 رابك ةئيه يف ًاوضع ناك
 نييمظعلا نيحاّرجلا

 ىلع ًازئاحو «ةيملاعلا
 .ةيناطيربلا ةلامزلا

 . هةهصصخمل

 .ةيّضرلا ةحارجلا

 ةحارجو ضارمأ 5

 .("”يكرحلا زاهجلا

 مساقلا نب سودقلا دبع
 يراصنألا

 (ما15:5-1548)(ه148-190)

 «خرؤملا «بيدألا

 .يفحصلا

 «ةرونملا ةنيدملا ىف دلو

 ةيمالسإلا مولعلا ءىدابم

 ةلحرم دعبو «ةيبرعلاو

 ةرامإ ناويد يف نيع ةساردلا

 يف لمعو «ةرونملا ةئيدملا
 بدألل ًاسردم هسفن تقولا

 ةقباسلا تامولعملاب يندافأ )١(

 ناعشب رصانلا دبع روتكدلا

 .(مالعألا ةمتت رظناو)

 يراصنألا مساقلا نب سودقلا دبع

 مولعلا ةسردم يف يبرعلا

 دقو «ةنيدملا يف ةيعرشلا

 مأ ةديرج ريرحت ةسائر ىلوت
 ةكم يف ةيمسرلا ىرقلا
 ءه ١89 ماع ذنم ةمركملا
 لقن ءه 1757 ماع ىتحو
 ناويد يف لمعيل كلذ دعب
 زاجحلا يف كلملا بئان
 ةفيظو ىلإ لصو ىتح
 .ناويدلا يف راشتسم

 ءه 181 ماع يفو

 غرفتيل لمعلا نع دعاقت

 ريديلو «ءثحبلاو فيلأتلل

 لهنملا ةلجم ريرحت سأريو
 ردصأو .اهسيسأتب ماق يتلا

 يه زاجحلاب ةياور لوأ
 .«نامأوتلا»

 : هتافلؤم نمو

 .ةرونملا ةنيدملا راثآ

 يف زيزعلادبع كلملا

 .٠ رعشلا آ رم

 .راثآلاو خيراتلا نيب -

 ةيزيزعلا نيعلا خيرات -
 رداصم نع تاحملو « ةدجب

 ةيبرعلا ةكلمملا يف هايملا
 .ةيدوعسلا

 .ةدج ةنيدم خب يرات

 .ضايرلا ةلحر -



 يراصنألا مساقلا نب سودقلا دبع

 .ميلس ولب -

 باتك يف ةلح راد

 .ثارتلا

 يف ريبج نبا عم
 .هتلحر

 يف ةدعملا تاقيقحتلا

 .ةدج ميج مض ةيمتح

 .ةياور يهو «نامأوتلا

 ناويد وهو تايراصنألا

 .يواعرقلا يلع حافك

 ةغل يف تاحالصإ

 .بدألاو ةباتتكلا

 زاجحلا يف ملعلا ةانب -

 1 .ثيدحلا

 رعاش عم مايأ ةعبرأ -
 نسحسملا دبع برعلا

 .يمظاكلا

 نيعلل ةيضفلا ىركذلا

 ' .ةدجب ةيزيزعلا

 يف ةنكمأ قيقحت

 .ةماهتو زاجحلا

 .ةيوبنلا ةرجهلا قيرط -

 ضييفلا دمحأ ديسلا -

 .يدابآ

 نفح

 خيرات :فئاطلا د

 .راثآو ءارث رداصمو ةراضحو

 يف رومتلاو ليخنلا -

 .برعلا دالب

 .رحبأ لقتسم -

 .لهنملا يحو نم

 باتك ليلحتو دقن

 يليبشإلا يديبزلا
 .©0يوحنلا

 سونامرج ميركلا دبع
 0141844( لل

 يرجملا قرشتملا

 نابعش) 74 ع لصيفلا )١(
 لاوش) 40 عو (ه0*
 1697 ص ( ه6

 ٠١ /" «ةيبدألا ةعوسوملا»

 ص نويدوعس ءابدأ ء١٠٠

 ١/ ةينينثالاو تالا "ال

 يخرؤم مجعم ةرغا كك نو

 «4 ص ةيبرعلا ةريزجلا
 يف ثيدحلا رصعلا ءارعشو
 7١/١« برعلا ةريزج

 باتكلاو .ءابدألا ةعوسومو

 برعلاو ١/”"2 نييدوعسلا

 ناضمر) :- *“ عا8 س

 2556-1556 صا(ها4١ 9

 ىدامج) 656٠١٠ ع لهنملا

 (ها41 ةرخآلاو ىلوألا

 - ١954-115 ١38 ص
 مالعألاو مالعإلا ليلد 29

 .كردتسملا رظناو

 سونامرج ميركلا دبع

 «ثحابلا «ملاعلا ءملسملا
 .ققحملا

 «تسسبادوب ىف دلو

 ءاهسفن ةنيدملاب يفوتو
  الويج» قباسلا همسا ناكو

 .«سونام ريج

 قرشلا تاغلب قلعت دقو
 ناك نأ ذنم هخيراتو ىندألا
 .ةعماجلا يف ًابلاط

 ماع دعب هتسارد عباتو

 يتعماج يف 2م أ 6

 ىضمأو ءانييف مث لوبنتسا

 ندنل يف ةديدم ةرتف اهدعب

 ةسارد ىلع فكع ثيح

 يف ةميدقلا ةيكرتلا صوصنلا
 داعو .ىناطيربلا فحتملا
 ًافاتسأ ءم 19415 ماع
 يف ةيقرشلا تاساردلل
 ثيح «تسبادوب ةيميداكأ

 يمالسإلا ركفلا خيرات مّلع

 .ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللاو
 ممألا خيراتب يلنعو
 داجيإ ًالواحم «ةيمالسإلا

 اهتضهن نيب لاصتا تاقلح

 اهتيجولوكيسو ةيعامتجالا
 ًاباتك فصو .ةميدقلا

 بدألا نع ةيناملألاب

 رخآو «(م 1405) ينامثعلا

 ىف تاعماجلا خيرات نع

 .ينامثعلا حتفلا دعب رجملا



 ٍدتفلا ميركلا دبع اضنم سونامرج ميركلا دبع

 رعاش زوغاط هاعدو

 تاعماج يف مّلعف ءدنهلا

 دابآرديحو روهالو يهلد
 3 او" 1١919

 يف همالسإ رهشأ كانهو

 رشنو «ربكألا يهلد دجسم
 ةثيدحلا تاكرحلا» : هيباتك
 و )م او «مالسإلا يف

 «ثيدحلا يكرتلا بدألا»

 كارتألا رود»و (م 1991

 «يمالسإلا خيراتلا يف

 نم ديدعلاو م وعض

 ىلإ مدقو .ةيملعلا هراثآ

 ىهنأ ثيح ؛دعب نم ةرهاقلا

 ةعماجلا يف هتسارد

 ةكم دصق مث «ةيرهزألا

 ةئيدم ىلإ ًارئازو ءاجاح

 نع بتكو لَو لوسرلا
 جحلا يف ةيحورلا هتلحر

 رشن «ربكأ هللا :هامسأ ًاباتك
 .تاغل ةدع يف

 ةيملع تايرحتب ماقو
 يف 3 ١و4 - 19

 ترشن «ةيدوعسلاو ةرهاقلا

 | و «يبرعلا بدألا خماوش»

 تابيكرتلا ىف تاسارد»
 .«ةيبرعلا ةيوغللا

 ةعضب يضقيل داع مث

 ةرهاقلا يف رهشأ

 اهدعب رفاس «ةيردنكسإلاو

 رضاحيل «قشمد ىلإ
 يبرعلا ركفلا نع ةيبرعلاب
 «رصاعملا يبرعلا بدألاو

 بدألا نم روص نعو
 .يرجملا

 نبا نع ًاباتك فنص مث
 3 1١94617 يمورلا

 ةمجرت عم هنع ةساردو

 هرعش نم ةعومجمل

 ملو .(م 19469) ةيناملألاب

 قرشلا ىلإ عجر نأ ثبلي
 م14 ءاتش يف يبرعلا

 هباتك رداصم لمكتسي يكل

 بدألاو «ةبورعلا ةضهن نع

 ردص يذلا ءنيرصاعملا

 .مايأب

 يف ًاوضع بختنا دق ناكو

 عمجمو ؛يلاطيإلا عمجملا
 امك .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا.

 يف ًاوضعو «يرجملا ملقلا

 دهعم يف ًالماع ًاوضعو

 ماع ندنلب ةيقرشلا ثاحبألا

 ةيميداكأب ًاوضعو ءم 7

 ضيبألا رحببلا مولع
 ْ .ةيلاطيولا

 نيعستلا ىف ناك امدنعو

 هتافلؤم تناك هرمع نم

 تغلب دق هتالاقمو هثوحبو

 «ألاقمو ًاثحبو ًاباتك

 ركفلا ةيربقع نع فشكلا
 يمالسإلا

 .©9”يبرعلا
 بدألا و

 ٍهتفلا ميركلا دبع
 (ماقق# 50: (ه1 4120

 روزلا ريد نم ماجم

 اههئاجو نمو «ةيروسب

 .نيفورعملا

 ؛ًاظفاحم ءٌالضاف ناك

 ًابغار «سانلا نوؤشب ًامتهم

 لحي ءمهدو يف

 اموادم ناكو .مهتالكشم

 .ةعامجلا ةالص ىلع

 ناضمر) 78 ع لصيفلا )١(
 1١١4-١16 ص (ه0؟
 لوألا ع يبر) #7 عو
 هلو .#1 ض (ه 0

 «4ا - 45/# نوقرشتسملا
 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم
 بجر) < ج ١" جم قشمدب
 24١3 - 405 ص (ه6

 جم يقارعلا يملعلا عمجملاو
 44 ص د# دج مو
 ةيئانذإ



 سردملا دمحم ميركلا دبع 14" يمركلا ميركلا دبع

 «باسنألاب مامتها هلو

 رئاشع باسنأ ةصاخو

 طوطخم باتك هلو « تارفلا .

 .©0كلذ يف

 يمركلا ميركلا دبع
 )م اة 52١5ه 0*1

 برعلا ءارعشلا زربأ نم

 .نيرصاعملا

 ءمركلوط يف دلو
 .«ىملس وبأ# هتينكب فرعو

 ستوللاةزئاج لان

 داحنتا نم بادآلل ةيملاعلا

 ماع ايقيرفأو ايسآ باتك
 عرد حنم امك هه 6

 ش .ةينيطسلفلا ةروثلا

 بصنم هتافو لبق لغش
 باتكلل ماعلا داحتالا سيئر
 .©9 :يينيطسلفلا نييفحصلاو

 باتك هيف ردصو
 هتايح :ىملس وبأ :ناونعب

 روتكدلا ةمجرتلا هذهب يندوز قل

 «يناردبلا ناعشب رصانلا دبع

 .هل مجرتملا دلب نم

 * عا جم بتكلا ملاع (0)
 ع لصيفلا ء(ه١1401 مرحم)
 ءاضعأ .(ه1401 رفص) 5

 ص برعلا باتكلا داحتا

 رعشلا ناويدو ىاكأآ _ ملت

 يبرعلا ١/5١7 - 104

 «وتليب دمحأ ةداغ /هرعشو

 .ص 764 يه 6

 : هلامعأ نم

 :يمركلا ركاش دمحأ -

 ةيبدألا هراثآ نم تاراتخم

 هعمج /ةيصصقلاو ةيدقنلاو
 هعبط ىلع فرشأو

 مدق ؛يمركلا ميركلا دبع

 :قشمد .بياشلا داؤف هل

 ةمدقملا «سلطأ ةبتكم

 .ص 794١ ءه 45

 نيواود ةئالئ هلو -

 . «درشملا :يه ةيرعش

 نمو «يدالب تاينغأو

 | . يتشير نيطسلف

 ١785 «لافطألا يناغأ

 ها

 «نيطسلف برع حافك

 هه "85

 :يمركلا ديعس خيشلا -

 ةيملعلاإ هتريس

 .ها؟8؟ ةيسايسلاو

 سرردملا دمحم ميركلا دبع

 (ماكك1؛ - )15١0 (ها41 6-109

 داركألا ءاملع زربأ نم

 يفوص ملاع .قارعلا يف

 ىلع (ةيكت) ةيرق يف دلو

 ةيحان زكرم نم ةبرقم
 نآرقلا متخ .؛لامروخ

 يف سردو ميركلا

 يف لوجتو ؛بيتاتكلا
 .ىقرتو سرادملا

 لقتنا ها 171/4 ةنس يفو

 ةيكت يف يقبو 2كوكرك ىلإ
 . ىلإ «ينابلاطلا ليمج جاخلا
 . خيشلا ةسردم ترغش نأ

 يف يناليجلا رداقلا دبع
 خيشلا سردملا ةافوب دادغب

 ىلإ بهذف «يجلزقلا دمحم

 «ةمامإلل ًابلط مدقو «دادغب

 عماج يف ًامامإ نيعتف
 يف ًاسردمو .ءيدمحألا

 .يلع خيشلا عماج
 ريثك ددع هيدل عمتجاو

 هواج نم «بالطلا نم

 رئازجلاو برغملاو ايكرتو
 .قارعلاو

 ةئس دعاقتلا ىلإ ليحأو

 يف يقب هنكل ه "97
 : ىف نيملسملا ءاتفإل هلحم
 مايقلا و «ةيعرشلا ماكحألا

 رهظلا يتالص يف ةمامإلاب

 يف هتمامإ تناكو ءرصيعلاو

 خيشلا عماجب سّردملا ةفرغ
 ىلع مواد دقو .رداقلا دبع

 هجرخت دعب سيردتلا



 8" سّردملا دمحم ميركلا دبع

 7 هنأ ركذو «ةرشابم

 :ًاملاع

 ةيسرافلاب ًابتك فلأو
 :ىهو «ةيبرعلاو ةيدركلاو

 «يراك ريشمش ةلاسر -

 ركنأ نم در يف «ةيسزافلاب

 .داهتجالاو ديلقتلا

 ناميإلا ةلاسر -
 ةغللاب مظن «مالسإلاو

 .ةيدركلا

 «ةداعسلا ساسأ ةلاسر

 يف ةيدركلا ةغللاب روشنم
 ناكرأو .مالسإلا بادآ

 .ناميإلا

 (تايح يوائ) ةلاسر 5

 ماركلا لسرلا خيرات يف

 1 مهلاوحأو مهئامسأو

 .ةفيرشلا

 يف : مالسإ يارج لج -

 ةيدركلا ةغللاب اهريسفتو:
 .نيملسملا داشرإو ظعولل

 ةديصف 0 (تاج هنورون) -

 لسرلا ديس حدم يف ةيدرك
 مهلاوحأو هباحصأو

 .ةكرابملا ةفيرشلا مهبقانمو
 جارعيمو هماندولوم)

 .ةيدركلا ةغللاب .(همان

 ىلع ةموظنم (هتشرود)» -

 .يدرك يبرع سوماق لكش

 هقفلا ماكحأ يف «يوونلا

 .يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع

 (راز لوكوراه هب) 5

 داشرإلا يف مظنلاو رئنلاب
 ريسفتو «بدألاو مكحلاو

 ثيداحألاو تايآلا ضعب

 .ةفيرشلا

 ينازوروب ينيثآ ىراتو) -ِ

 أ اهنايبو ةيبرعلاب ةيربنملا
 .ةيدركلا ةغللاب

 «ت ا همح هر يناراب -

 .ةيدركلا ةغللاب «نيدلا ىف

 نايب (نادر هم يداي)

 يذ دلاخ انالوم لاح

 .هبيتاكمو «هبدأو « نيحانجلا

 حرشو يولوملا ناويد -
 فوصتلا ىف ةيبدألا هتايلزغ

 .هلكاش امو

 رعاشلا ناويد حرش -

 .ةيدركلا

 ىوحملا ناويد حرش 3

 .ةيدركلا ةغللاب

 رداق يق هف ناويد -

 هيلع قيلعتلاو «يدنومهلا
 .ةيدركلا ةغللاب

 ةمكح همان لابقإ -
 .ةيدركلا ةغللاب ةموظنم

 حضاولا فرصلا -

 .ةيبرعلا ةغللاب
 يف بادآلا حاتفم

 .ًاضيأ نيثدتبملل وحنلا

 يف نايبلا ةصالخ
 .نايبلاو عضولا

 .حاتفملا 5

 .تاقرولا -

 .ةزيزعلا -

 .ةهيجولا -

 يف ةعبرألا بتكلا هذهو

 جردتلا بسح ىلع قطنملا
 .بتارملا يف

 تاالوقملا يف تالاقملا

 .ةرشعلا

 يهو ؛ىراتفلا رهاوج
 ىلع يوتحت ثالث تادلجم

 يف ةعقاولا انئاملع ىواتف



 .ةيهقفلا ماكحألا رشن

 حرش يف ةليسولا -
 فشاك حرش وهو .«ةليضفلا
 ةموظنملا تايوتحم نع

 اهمظن «ةليضفلاب ةامسملا

 ميحرلا دبع ليلجلا ملاعلا

 يهو .يولوملاب بقلملا
 ددعو «نيدلا لوصأ يف

 نوئالثو دحاوو نافلأ اهتايبأ

 اتيب

 يف ةديمحلا بهاوملا -

 مظن هب للح «ةديرفلا لح
 نيدلا لالجل ةديرفلا
 .يطويسلا

 اهلك ابتكلا هذهو

 0000 .ةعوبطم

 رثنو مظن «نآرقلا رون -

 هديوجتو نآرقلا خيرات يف

 .كلذب قلعتي امو

 بادآ يف (همان ج هح)

 .رثنو مظن «كسانملا

 ةديقعلا ةموظنم حرش -

 ديسلل دياقعلا يف ةيضرملا

 .يولوملا ميحرلا دبع

 (رادنيب ٍي همام هش) -

 .حئاصنلاو مكجحلا يف

 ةغللاب اهلك بتكلا هذهو

 .دعب عبطت ملو .ةيدركلا

 ضل

 الملا ناويد حرش -

 ةغللاب يناراسيبلا ىفطصم

 .ةيدركلا

 يف (نادر هم يداي) -

 نامثع خيشلا لاوحأ نايب

 يليوطلا نيدلا جارس

 هدافحأو ةعبرألا هدالوأو

 .ةيدركلا ةغللاب ءةثالثلا

 ثحبي (ناو هر ِي هي) -

 خيشلل نيزرابلا ءافلخلا نع

 .هدالوأو جارس نامثع

 يناك هلام هنبي) -

 نع ثحبي (ناتسدروك

 لاجر لاوحأ ةمجرت

 ملعلاب ةفورعملا تاتويبلا

 .داركألا يف نيدلاو

 ةعبرألا بتكلا هذهو

 .دعب عبطت مل ةيدركلا

 «ميركلا نآرقلا ريسفت -

 .جم 4 «ةيدركلا ةغللاب

 ةغللابس «مالسإلا -
 ضعب يف ثحبي ؛«ةيبرعلا

 دب ال ةيداقتعا رومأو بادآ

 اهيلع عالطإلا نم ملسملل

 .(عبط)

 | ةمدخ ىف انؤاملع

 راد :دادغب .(داركألا

 بيطخلا دومحم ميركلا دبع

 ءه ٠5١؟ «ةعابطلل ةيرحلا

 600 . مذ دلجم

 دومحم ميركلا دبع

 بيطخلا
 ماك -١151)ه1425-158)

 .رسفملا «ثحابلا

 :لماكلا

 سنوي دومحم ميركلا دبع
 همسا

 ةعماوصلا» ةيرق يف دلو
 اطهط زكرمل ةعباتلا «برغ

 «ةيرقلا باّتك نئف ملعتو:

 هراتخا مم 1١955 ةلئس يفو

 ريزو قزارلا دبع يلع

 ًاريتركس نوكيل فاقوألا

 ةرازو يف لظو .هل ًايناملرب
 بتكمل ًاريدم فاقوألا

 ىتح ةماعلا نوؤشلل ريزولا

 :رارقب شاعملا ىلع ليحأ
 لظ نأ دعب يروهمج

 باتكلا يف هسفئل مجرت دقو )١(

 الامال 908# ص ريخألا

 هلو ءهنم تافتطقم تيثأ امو

 خيرات :باتك يف ةمجرت
 449 ص دادذغب ءاملع

 نيفلؤملا مجعمو «14

 .4١71/؟ نييقارعلا



 دياز فيطللا دبع 81 بيطخلا دومحم ميركلا دبع

 ناونعب يناثلاو «نيقباسلا :هتافلؤم نمو .أ نم يبرحلا نجسلاب ًالتقعم

 ىلإ ١4868 ةنس رياربف 4

 .هسفن ماعلا نم ربوتكأ 0

 جارخإ يف كراش
 تافلؤملا نم ةعومجم

 ىلع وبرت ةيبدألاو ةينيدلا
 بناج ىلإ «ًاباتك نيسمخلا
 يف تالاقملا نم تائملا

 «ةيبرعلاو ةيرصملا فحصلا
 ثيداحألا نم تائملاو

 تاعاذإلا يف ةينيدلا

 يف ةيئرملاو ةعومسملا
 ثيح ةيدوعسلا يفو ءرصم
 ًاذاتسأ لمعي نأ هل حيتأ
 ةيلكب ايلعلا تاساردلل

 ماع يف ضايرلا يف ةعيرشلا
 .هدعب يذلا ماعلاو ه 8

 ةيعماج ةلاسر هنع بتكو
 تايلكلا ىدحإ ىف

 ىف فلأ امك «ةيرهزألا
 ديسلا ذاتسألا ًاباتك هتريس
 .©"”يندملا 1 . وبأ

 )١( ع يمالسإلا ملاعلا ١١8
 / ٠١/ 4(ه111/11-

 فيض وبأ ديسلا ملقب
 يف ةمجرت هلو .يندملا

 داهج ءارو لاجر :باتك

 ص ةطبارلا  .4١ريغ وهو
 دومحم ميركلا دبع»
 .يدوعسلا بيدألا «بيطخلا

 عبني ةنيدم نم .

 «نآرقلل ينآرقلا ريسفتلا -

 .(ص موو يلاوح) جم"

 امو داهتجالا باب دس -

 .هيلع بترت

 .ينآرقلا صصقلا -

 يف مالسإلاب فيرعتلا -
 ثيدحلا رصعلا ةهجاوم

 .هتايدحتو

 .مالسؤلا يف دودحلا -ِ

 .نآرقلا يف دوهيلا -

 .هللا مايأ

 نمو رظتنملا يدهملا
 ش .هنورظتني

 ءةيباهولا ةوعدلا
 ١55 :” ط) ه ل

 .(ه

 نيب ةيهولألا ةيضق -
 :نيباتك يف نيدلاو ةفسلفلا

 «ًاعوضومو اتاذ هللا» لوألا

 .«ناسنإلاو هللا» يناثلاو

 نيب ردقلاو ءاضقلا
 .نيدلاو ةفسلفلا

 ىف نآرقلا زاجعإ

 ناوننعب لوألا :نيباتك
 تاسازد يف زاجعإلا»

 .اديدج موهفم يف زاجعإلا»

 - .نآرقلا اياضق نم

 ةاروتلا يف حيسملا- ٠

 ' .نآرقلاو ليجنإلاو

 ناسنإ دمحم ىبنلا -

 .ءايبنألا ىبنو ةيناسنإلا

 نيدلل ةدلاخلا ةقيثولا

 .دلاخلا

 .ةفالخلا متاخو ةوبنلا ةيقب

 .ةمامإلاو ةفالخلا

 يف ةيلاملا ةسايسلا -

 .مالسإلا

 .ةايح ةرورض نيدلا

 ةهجاوم يف مالسإلا
 .نيدحلملا نييداملا

 .ناطيشلاو ناسنإلا

 .ةفوصتملاو فوصتلا -

 .ىفكو نوملسم

 دياز فيطللا دبع
 (ماؤ6؟2200-5) ه1 0

 .ةيعاد

 تلمح ةبكوك نم دحاو



 يوابيطلا فيطللا دبع نضر دياز فيطللا دبع

 ءانيأ نم ةوعدلا لعاشم
 نسح قلخ اذ ناك .رصم

 00ج لئاضفو

 ماظنلا سابتقا :هل

 دهع يف يركسعلا
 عم كارتشالاب) يك يبنلا

 باطخ تيش دومحم

 يلع نيدلا لامج دمحمو

 هرشنب ينع ؛(ظوفحم

 -.يراصنألا ميهاربإ هللا دبع

 رطق عباطم :ةحودلا

 7485 اه ١4٠٠ ,ةينطولا

 رمتؤملا ثوحب نم) .ص
 ةنسلل ثلاثلا يملاعلا

 .(ةيوبنلا ةريسلاو

 يوابيطلا فيطللا دبع
 )١1"*5 ه1 ) -1١91١١اوما 0»)

 .يوبرت «ثحاي

 ينب ةبيط ةيرقب دلو
 «نيطسلف ىرق نم .بعص

 ىلع لصح .مركلوط ءاضق
 ةعماجلا يف ةيسارد ةحنم

 جّرختو «توريبب ةيكيرمألا
 ناكو م 1474 ماعاهنم
 ًاثوحب رشني هتسارد لالخ

 تالجم يف تالاقمو

 /ال/15) 1“ ع عمتجملا )غ0(

 كك ص (ه١*

 و «ةيلكلا» و «فطتقملا»

 .اهريغو «فاشكلا»

 دلقتيل نيطسلف ىلإ داعو
 ةرادإلاو ميلعتلا يف فئاظو

 مايأ كلذ ناكو « شيتفتلاو

 ىلع يناطيربلا بادتنالا

 ىلإ ةحنم ىلع لصح مث
 رهشأ ةتس ةدمل ايناطيرب
 ةيبرتلا ةمظنأ ةساردل

 أدب كانهو ءاهيف ميلعتلاو

 ,هتايح يف ةديدج ةحفص

 ءملعلاو سردلاب ذالف

 سرادم يف ميلعتلا سرامو

 . ندنل ةعماجل مدقو ءايناطيرب
 يف فراعملا» هتحورطأ

 لالتحالا تحت نيطسلف

 نم يناطيربلا بادتنالاو

 اهب لاتف 41948 ىلإ 911/
 يف هاروتكدلا ةجرد

 عسوت مث ..ةفسلفلا

 ايوروأ يف ةيملعلا تالجملا
 ةيبرعلا دالبلاو اكيرمأو

 تاعماج يف رضاحو

 نع فقوت املو ..ةديدع

 مدق يعماجلا يمسرلا هلمع

 رّرُح ًايميركت ًارفس هؤالمز

 | ناونعب ةيزيلجنإلا ةغللاب
 «يمالسإ يبرع راغ ليلكإ»

 كراش دقو ءم 19الا/ ندنل
 ىلع فوني ام باتكلا يف
 نم ًايعماج ًاذاتسأ نيثالث
 .©"”هلاعلا ءاحنأ فلتخم

 تارشع رشن دقو
 ىف تاعجارملاو تالاقملا

 «بدألاو ةيبرتلاو خيراتلا
 ةغللا عمجم ةلجم اهتددع

 ج 08 جم) قشمدب ةيبرعلا
 نيتغللاب ًابتك فئصو ١(.

 نمف «ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا
 : ةيزيلجنإلا هبتك
 يف يبرعلا ميلعتلا -

 ؛بادتنالا دهع يف نيطسلف

 م اوؤه5ك ندنل

 يف ةيناطيربلا حلاصملا -
 ء١190-٠6٠48١1 نيطسلف
 .م 1951 درفسكا

 نوقطانلا نوقرشتسملا -
 .م 1954 ندنل «ةيزيلجنإلاب

 تاسارد» باتك ةمدقم نم (؟)

 فلؤملل «ةيمالسإو ةيبرع
 رظناو .ماحفلا ركاش ملقب

 ةمجرت هلو .كانه هعجارم

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم يف

 لوألا عيبر) 07 جم قشمدب

 (ه1407 ةرخآلا ىدامج - .

 ؟ىل/ 585 ص 1-75 ج

 .يصولخ ءافص ملقب



 يوابيطلا فيطللا دبع

 ةيسدقلا ةلاسرلا

 ىلإ اهتمجرتو يلازغلل
 .م 1١956 ندنل «ةيزيلجنإلا

 يف ةيكريمألا حلاصملا

 لقوعأ م ةيروس

 .1955 دوفسكا

 يسورلا يفاقثلا لغلغتلا
 يف نيطسلفو ةيروس يف
 ندنل ءرشع عساتلا نرقلا
 .اأة5ك

 رخل -
 اهديلاقت

 ندنل «ةيموقلا ةيبرعلا
 .١وه/

 ةيمالسإو ةيبرع ثوحب -

 خيراتلاو ةيبرتلا يف
 .م ١ ةا/ا“ ندنل «بدألاو

 ةيناطيربلا تاقالعلا -
 نيطسلف ةلأسمو ةيبرعلا
 ندنل ء١1497- 14
 م ١ شالا

 يف ةيمالسإلا فاقوألا

 اضفنا

 اهخيراتو اهلصأ :سدقلا

 ءاهل ليئارسإ باصتغاو

 .اوا/4 ندنل

 :ةيبرعلا ةغللاب هبتك نمو

 يمالسإلا فوصتلا -

 .م ١594 ةرهاقلا «ىبرعلا

 «(ناءزج) مالسولاو برعلا

 .19354 1957 توريب

 ةيبرع تاسارد -

 راد :قشمد .ةيمالسإو

 .ص.484١1 ءه 1154٠ ءركفلا

 -.مالسإلاو برعلا خيرات

 ةغللا عمجم :قشمد

 1١٠١ به |4. «ةيبرعلا

 .ص

 هباتك مججرت دقو

 نوقطانلا نوقرشتسملا»
 ةيبرعلا ىلإ ؛ةيزيلجنإلاب
 «يئارماسلا مساق ةطساوب

 مامإلا ةعماج نع ردصو

 ةيمالسإلا دوعس نب لمحم

 ءص ١41١ ةنس ضايرلاب
 .ص 145

 لقع فيطللا دبع
 (و 0: (ه ل5150

 .رعاش

 لقع فيطللا دبع

 ةكرحلا تالاجر نم

 يف ةيوناثلا هتسارد ىهنأ

 ةعماج نم لصحو ء«ندرألا

 سويرولاكب ىلع قشمد
 عامتجالا ملعو ةفسلفلا

 سفنلا ملع يف هاروتكدلاو

 تايالولا يف يعامتجالا

 لمعو ؛«ةيكريمألا ةدحتملا
 يضا رألاب سيردتلا يف

 بصنم لغش امك «ةلتحملا

 حاجنلا ةعماج سيئر بئان

 .سلبان يف

 ةيرعش لامعأ ةدع هلو

 ةمكاحم» :اهنم ةيحرسمو
 دالبلا» و «طافعش نب شنف

 ينب ةفيرشت»و ؛اهلهأ تبلط

 دالبلا» هباتك رخآبو
 ةمئاق «اهلهأ تبلط

 ةيرعشلا هتاعومجمب

 ةلامعأو هتايحرسمو

 هتالاقمو ةيميداكألا

 يف تغلب .هتاطوطخمو

 ىدامج) 6* ع لصيفلا )غ0(

 ١١4 ص (ه54١41١ ىلوألا

 ؟ ع ثارتلاو ةفاقعلا قافآ

 ص (ه 6 رخآلا عيبر)

 .كردتسملا رظناو 16



 يراصنألا ميهاربإ هللا دبع ( مب يناطلس يلع فيطللا دبع
 ئللللشششجححجببببببببببب يب يييحسببببببييييييييييييحججييبييبلبجيسسبحججججججججييييييحييححححححححححححبس سس سس

 .ًالمع ١5 اهعومجم

 يناطلس يلع فيطللا دبع

 (ماخ00-44)(ه1404-500)

 «ةيعادلا ءملاعلا

 .دهاجملا

 ليبس يف نيدهاجملا نم
 نيبراحملاو لالقتسالا

 ىلإ يسنرفلا رامعتسالل

 ليبس يف هداهج بناج
 ثيح «ةيمالسإلا ةوعدلا
 سيردتلاو فيلأتلا سرام

 دقو ..يوعدلا لمعلاو
 ىف ةمهاسملا فرش هل ناك

 يف ةيمالسإلا ةظقيلا ءايحإ
 حورلا تيبثتو رئازجلا
 ءانبأ نم فالآلل ةيمالسإلا

 .رئازجلا

 هجوتلا هتيادب تناكو
 «ةيعرشلا مولعلا ملعت وحن

 لقتناو كانه ةيبرعلا ملعتف

 «سنوتب ةنوتيزلا عماج ىلإ
 54*17 ةئس ىف كانه سردف

 ىف ءارآو تايركذ هلو مه

 ليباحأل نايبو ءاهئاملع

 نييمالسإلا داعبإ يف ةبيقروب

 يمالسإلا ميعزلاب نيلثمم
 .يبلاعثلا زيزعلا دبع

 رئازجلا ىلإ هعوجر دعبو

 ةكرحلا ىلإ مضنا

 اهتلثم ىتلا ةيحالصإلا
 نيملسملا ءاملعلا ةيعمج»

 اهسسؤم رزآف «نييرئازجلا
 نب ديمحلا دبع خيشلا
 خيشلا هدعب نمو «سيداب
 ىميهاربإلا ريشبلا دمحم

 .كاذتآ هدهج ردق ىلع

 ًانمز ةنيطنسق يف يقبو
 يف سوردلا يقلي ًاليوط

 «سانلا ظعيو «دجاسملا

 هقفلل هتسرامم ةرثكلو

 ةمئأل ًاعجرم راص يكلاملا
 ىلع سانلا ةماعلو دجاسملا .

 . . ءاوسلا

 : ةعوبطملا هتافلؤم نم

 لصأ ىه ةيكدزملا

 :ءاضيبلا رادلا  ةيكارتشالا

 به 15 «بتكلا راد

 1١989 ةنس رئازجلا لخدو)

 .(ه

 3 مالسإلا ماهس 3

 ةينطولا ةكرشلا :رئازجلا

 ه5 ءرشنلل

 ةديقعلا ليبس يف -

 راد :رئازجلا - ةيمالسإلا

 230ه 1507 .ثعبلا

 يراصنألا ميهاربإ هللا دبع

 (ماوو65- 1١9557١ )ه1 )10 41١

 «ةيعاد «ثحاب ءملاع

 .نسحم « ققحم

 زوحلا ةنيدم ىف دلو

 ىف تاسارد ىقلتو ب

 ثيدحلاو لوصألاو هقفلا

 رابك يديأ ىلع ريسفتلاو

 ..فيرشلا مرحلا ءاملع

 يف سرد نمم ناكو

 سسأ .ةيتلوصلا ةسردملا

 ىتلا ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ

 ءايحإ ةرادإب دعب اميف تيمس
 دقو «يمالسإلا ثارتلا

 اهدوزو «.هسفنب اهترادإ ىلوت
 ةثيدحلا لئاسولا ةفاكب

 دقو «ةساردلاو قيقحتلل

 ةسسؤمك ةموكحلا اهتنبت

 يملع عباط تاذ ةيملع

 )١( ع عمتجملا  559)١؟///

 عو 8 ص (ه4 ١لا"
  8/0ص (ه 55 -
 و ا  1)5١/م/

 اسال 0# نص (ه44
 ال16 عو )14:6/8/1١اه(

 ."ة؟ ص



 يراصنألا ميهاربإ هللا دبع نضل يراصنألا ميهاربإ هللا دبع

 ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا

 سلجملا وضعو .يمالسإلا
 وضعو ء.دجاسملل ىلعألا

 ةعماجلا ءانمأ سلجم

 دابآ مالسإ يف ةيمالسإلا

 ةئيهلا وضعو .ناتسكابب

 ةيريخلا ةئيهلل ةيسيسأتلا

 وضعو ةيملاعلا ةيمالسإلا
 . .اهترادإ سلجم
 ةيمالسإلا لفاحملا نم

 . . ةددعتملا

 ةليلج تامدخ مدق دقو

 ةوعدللو نيملسملل

 عبط قيرط نع ةيمالسإلا

 يف ةفلتخملا عجارملاو

 ريسفتلا يف ةيمالسإلا مولعلا

 لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو

 ركفلا بتكو ةديقعلاو

 هل نأ امك .ةيوبنلا ةريسلا

 لاجم يف ةريبك تامدخ

 رطقب ةيبرتلاو ميلعتلا
 تالوجو ةيئيد تاطاشنو

 ملاعلا ءاحنأ يف ةيوعد

 تاعامتجالاو تاودنلاو

 ىلع دقعت تناك يتلا

 ناكو . .يملاعلا ىوتسملا

 ةريسلل يملاعلا رمتؤملا

 ىف دقع يذلا ةيوبنلا ةنسلاو

 ه5 مرحم يف ةحودلا

 دقو ...هتادوهجنمل ةجيتن

 .ةنسلاو ةريسلل

 ماهمب موقي ناكو
 ةوعدلاو داشرإلاو ظعولا

 ناكو ءرطق ىف ءاتفإلاو
 ثارتلا ةرادإ ماع ريدم
 .©”يمالسإلا

 عجارمو ًابتك رشن
 فرشأو ءةديدع ةيمالسإ

 ءاهل مدقو اهححصو اهيلع
 ءاناجم اهعزوي ناكو
 .ءازجلا ريخ هللا هازج

 ًافيلأت هلامعأ نمو

 : ًاقيقحت دو

 عيبر ١4  دنهلا  دئارلا (1)

 رخآلا عيبر ةرغو لوألا
 مئلاعلا رابخأ «. 14٠

 ءه١٠1411 8/54 يمالسإلا
 ها9/١41/؟4 عمتجملا

 ١/9/ 148 ع نوملسملا
 ةبيط ةمجرت هلو .ه 6

 نوركفمو ءاملع باتك يف

 قلك /مهتفرع

 ةطبارلا داهج ءارو لاجرو
 418 ع عمتجملاو 213 ص

 10 ص اه

 (ها5/8/١٠54) و

 ثعبلاو 867” 86ه" ص

 .4 عا#"4 جم يمالسإلا

 3)دمحم

 راكذألاو ةيعدألا

 .ةيوبنلا

 يآ ةفرعمل ناريحلا داشرإ -

 هللا دبع نب ميهاربإ /نآرقلا

 (هام١ت) يراصنألا

 ةرادإ : ةحودلا- (قيقحت)

 ه0 «ةينيدلا نوؤشلا

 .ص هالل

 فاطتقاو رردلا طاقتلا

 ملعلا لهأ بتك نم رمثلا
 نب مناغ نب نسح /رثألاو
 ةعجارم) مناغلا ليخد

 عباطم :ةحودلا  (قيقحتو

 هه 14٠8 ,ةثيدحلا ةحودلا

 ريسفتل نايبلا ديرجت -

 ريسافتلا ةوفص نم نآرقلا

 عباطم :ةحودلا  (صيخلت)

 ١4١4 ,ةثيدحلا ةحودلا
 ةوفص نم درجم) جم ؟ ف

 يلع دمحمل /ريسافتلا

 .(؟ينوباصلا

 يف رهابلا قيقحتلا -

 /رخآلا مويلاب ناميإلا ىنعم
 نب هللا دبع لضفلا يبأل

 ؛اذيص  (قيقحت

 «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب

 .ثتاءد

 ةيطع نباريسفت

 .(؟قيقحت)



 يرطقلا ميوقتلا
 يلاوزلاو يبورغلا تيقوتلاب
 باسح) ه 181/5 ماع ذنم
 .(دادعإو

 علاطمو راونألا قئادح

 يبنلا ةريس يف رارسألا

 هيلع هللا ىلص راتخملا
 نيفطصملا هلآ ىلعو

 نيدلا هيجو /رايخألا

 نب يلع نب نمحرلا دبع
 (ه ة:44 تر عبيدلا

 ل .7 ط  .(قيقحت»)

 نوؤشلا ةسائر :ةحودلا
 .جم " ءه ١40 ةينيدلا

 ْ  ثئابخلا مأ ةرمخلا -

 «ةينيدلا نوؤشلا :ةحودلا

 .صا7 4 صماكشةل

 ليطابأ ىلع دودر

 دمحم خيشلا لئاسرو

 ؛اديص  (قيقحت) دماحلا

 .ةيرصعلا ةبتكملا :توريب

 حرش :ةيدنلا ةضورلا-

 بيطلا يبأل /ةيهبلا رردلا

 نيسحلا يلع نب نسح قيدص
 -(ةعجارمو قيقحت) يجونقلا

 نوؤشلا ةرادإ :ةحودلا

 .جم 7 هه ١4٠ «ةينيدلا

 ةبتكملا :توريب

 . . ةيرصعلا

 فش

 حرشب جاتحملا داز -

 نسح نب هللا دبع /جاهنملا

 (ةعجارمو قيقحت) يجهوكلا
 نوؤشلا ةرادإ :ةحودلا

 .جم 4 ءه -١40 «ةينيدلا

 ةبتكملا :توريب ؛اديص

 .جم 54 صاد ؟ «ةيرصعلا

 ىف ةيحتلا ةفص -

 .مالسإلا

 دمحم /قحلا ةحيص -

 ؛توريب - (قيقحت) شيورد
 «ةيرصعلا ةبتكملا :اديص
 .ص 30٠١ فى لال

 بتكملا يف عبط مث
 . يمالسإلا

 ىفطصم دمحأ عم كارتشالاب)

 عباطم :ةحودلا_(ةرهز

 تلاد « يلع نب يلع

 ىف لالزلا بذعلا-

 /لالهلاةيؤر ثحابم

 يسلدنألا قازرلا دبع

 :ةحودلا  (ةعجارمو قيقحت يَمحت)

 1١١ ةا/ «؛ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ

 .ص م85 ف

 نم يناميلا رطعلا

 قيقحت) يناحيبلا راعشأ

 يراصنألا ميهاربإ هللا دبع

 -ِ (عبطلا ىلع فارشإو

 «ةينيدلا نوؤشلا :ةحودلا

 كا ا.د

 يفاولا فرشلا ناونع -

 ضورعلاو هقفلا ملع يف

 /يفاوقلاو وحنلاو خيراتلاو
 نب ركب يبأ نب ليعامسإ

 ملاثال تر ينميلا يرقملا

 © ط - (قيقحت) (ه

 هه ١5٠5 قدج ةبتكم

 .ص 14

 نع ديرفلا فاشكلا

 ضئاقنو مدهلا لواعم

 يلع دمحم دلاخ /ديحوتلا

  (ةعجارمو قيقحت) جاحلا

 ثارتلا ءايحإ ة ةرادإ : ةحودلا
 به 5* «يمالسإلا

 .ص هو؟

 ةيهقفلا نوتملا ةعومجم -
 'جيلخلا عباطم :ةحودلا -

 مه ١55

 كرشلا عرصم

 يلع دمحم دلاخ /ةفارخلاو

 :ةحودلا  (قيقحت) جاحلا

 «ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ

 .ص 16ال يه "94

 ىف باوصلا ةفرعم

 تاقفاوملل :باسحلا ةقفاوم

 ةثامل ةيداليملاو ةيرجهلا



 يراصنألا ميهاربإ هللا دبع

 ده 8٠"١ ١4650 :ماع

 :ةحودلا  (دادعإو باسح)

 ١4١8 «ةينطولا رطق عباطم

 .ص ا الا# اه

 ديبمو مولعلا ديفم -

 وبأ نيدلا لامج /مومهلا

 سابعلا نب دمحم ركب
 (ه ا 8* تر يمزراوخلا

 - (ميدقتو قيقحتو ةعجارم)

 ةبتكملا :توريب ؛اديص

 "94 هه ١4٠٠ .ةيرصعلا

 .ص

 دمحم /نآرقلا قل نم

  (قيقحت) زارد هللا دبع

 نوؤشلا ةرادإ :ةحودلا

 ”؟:6 ايه 84 «ةينيدلا

 .ص

 بسح ةالصلا تيقاوم

 قيقحت) ندنل تيقوت

 ةسسؤم :ةحودلا  (ميظنتو

 يبه !"9 ءمولعلا راد

 ةيبرغعلاب) ص ا“ .4“

 .(ةيزيلجنإلاو

 (ماو1-54؟980)(ه1414-16)

 «ةيعاد «ىمالسإ بتاك

 دادعإلاو فيلأتلا ىف رثكم

 .عيمجتلاو

 ضف

 بنذملا ةنيدم يف دلو

 يف سردو ءةيوعسلاب

 هدلاو ماقو ءاهبيتاتك

 «ميركلا نآرقلا هظيفحتب

 ثيح ضايرلا ىلإ لقتناو
 .ةساردلا ةصرف هل تحيتأ

 ةعيرشلا ةيلك يف جرختو
 ةجرد لانو ءم 1984 ماع

 ىلاعلا دهعملا نم ريتسجاملا

 ءه 18944 ماع ءاضقلل
 نأ ىلإ هجرخت ذنم لمعو
 سيردتلا يف دعاقت
 .©0رسرادملاب

 ةدايرلا هل لججستو :تلق

 لئاسرلا رشنو فيلأت يف
 اهب رهتشا يتلا ةريغصلا

 ةجحلا وذ) ١١" ع لصيفلا )١(

 هلو .155 ص (ه614

 ءابدألا ةعوسوم يف ةمجرت

 ١/ :١ نييدوعسلا باتكلاو

 م1 ع ةلاصألاو

 فم د84 ص (ه 14

 رشع عبارلا نرقلا .مالعأ نم

 6٠١4/١ رشع سماخلاو

 ةمدقم يف هل ةيفاو ةمجرتو
 نم ةعنايلا ةقيدحلا ':هباتك

 :نضايرلا  .ةعفانلا 'مولعلا

 .ها8١41 ءيعيمضلا زاد

 هبتك رثكأ نأ كانه ركذو

 ملسملا داز» وه ًاراشتنا

 رثكأ ةئم عبط يذلا «يمويلا

 . ةخسن نييبالم ةثالث نم

 هللا راجلا هللا راج نب هللا دبع

 يف يمالسإلا باتكلا

 نم اهريغ لبق ةيدوعسلا
 نم هريغ لبق وهو «دالبلا
 ةصاخو «ةاعدلاو ءاملعلا

 يف ةعور نم هيلإ لآ امب
 لكش يف عادبإو «جارخإلا
 تاعوضوم دارفإو :فالغلا

 لئاسرلا هذه لاثمأ يف ةميق
 نم ةريبك ًاطاسوأ مهت يتلا

 يف هلو .عمتجملا حئارش

 نيسمخو ةثام وحن كلذ

 هل اهترشن «ةلاسرو ًاباتك
 ىف ةيدوعسلا رشنلا رود

 تفقو اممو .ةديدع تاعبط

 ةبترم «نيوانعلا هذه ىلع هل
 : ةيئاجهلا فورحلا ىلع

 امب ناميإلا لهأ فاحتإ

 «نامزلا اذه نتف نم مصعي

 ناميإلا لهأ فاحتإ

 ناضمر رهش فئاظوب

 نب قزر عم كارتشالاب)
 فاحتإلا .(يرصملا دمحا

 فاحتإ .«ةالصلا دئاوفب

 «قلاخلا ةفرعمب قلخلا

 مالسإلا بابش فاحتإ
 ةبانجلا نم لسغلا ماكحأب

 «زئاتجلا ماكحأ «مالتحالاو

 نيديعلاو ةعمجلا ماكحأ

 جحلا ماكحأ «ةيحضألاو

 ماكحأ «ةرايزلاو ةرمعلاو

 بابسأب رابخإلا «ةاكزلا



 هللا راجلا هللا راج نب هللا دبع

 ةوخألا ءراطمألا لوزن

 حبرأ ءاهراثآو ةيمالسإلا

 ةالص دئاوف يف ةعاضبلا

 يواتفو تاداشرإ «ةعامجلا

 اهيلإ جاتحي لئاسمو
 ةنجلا لوخد باسأ «مئاصلا

 بابسأ «راثلا نم ةاجنلاو

 يف ةرفغملا بابسأ «ةمحرلا

 يف ةبوجأو ةلئسأ ءناضمر

 اميف ةدافإلا «ةرمعلاو جحلا

 «ةزاجإلا هب لغشت نأ يغبني

 ةأرملل ةديمحلا فاصوألا

 ةجهب «ةديشرلا ةملسملا
 ايندلا حلصي اميف نيرظانلا
 تافآ نم نايبلا «نيدلاو

 بولطملا نايبلا «؛ناسللا

 نم صخلم) بونذلا رئابكل
 هيليو ؛يبهذلل رئابكلا باتك
 ؛(ميقلا نبال رئابكلا باتك

 «مالسلا ماكحأب مانألا ريكذت

 ءرفسلا ماكحأب رشبلا ةريكذت

 ةذوعشلا رطخب رشبلا ريكذت

 ريذحتو رحسلاو ةناهكلاو
 لامعأ نم نيملسملا

 ةنهكلاو ةرحسلا

 رشبلا ريكذت «نيذوعشملاو
 ءربكلا مذو عضاوتلا لضفب

 بابسأب قلخلا ريكذت

 امب بابشلا ريكذت «قزرلا
 «بايثلا لابسإ يف ءاج

 قوقحب دابعلا ريكذت

 ضل

 بادآب موقلا ريكذت ءدالوألا

 نيملسملا ريكذت «مونلا

 نيملسملا ريكذت «نيفئاخلاو

 .ءنيملاعلا بر ديحوتب
 رارضأب ةليبنلا سوفنلا ريكذت
 «(ةليجرانلا) ةشيشلا

 باحصأ ىلإ تاهيجوت
 «تاليجستلاو ويديفلا

 يف هرثأو هللا ىلع لكوتلا
 ةغنايلا رامثلا «ملسملا ةايح

 «ةعماجلا تاملكلا نم

 ةلئسألل ديرفلا عماجلا

 باتك ىلع ةبوجألاو

 نب دمحمل وهو) ديحوتلا
 يف داهجلا «(باهولا دبع

 رصنلا بابسأو هللا ليبس

 ةقيدحلا «ءادعألا ىلع

 «ةعفانلا مولعلا نم ةعنايلا

 ةرطفلا اهيلإ تعد قوقح
 نب دمحم /ةعيرشلا اهتررقو
 ميدقت) نيميثعلا حلاص

 مكح «(ثيداحأ جيرختو

 يف ريوصتلاو ءانغلاو ةيحللا
 «تاداشرإو مكح «مالسإلا

 ةايح يف هرثأو ءايحلا

 ةميرجلا رطخ ءملسملا

 يف مالكلا ةصالخ ؛ةيقلخلا

 ىلإ ةرمعلاو جحلا ماكحأ

 ةصالخ «مارحلا هللا تيب

 «مايصلا ماكحأ يف مالكلا

 هللا راجلا هللا راج نب هللا دبع

 ناكرأ يف مالكلا ةصالخ

 دقتعم ةصالخ «مالسإلا

 نب هللا دبع /ةنسلا لهأ

 قيقحت) يلعشملا ناميلس

 تاوعدلا ء:(قيلعتو

 ةيعدأ اهيليو ةباجتسملا
 ىلإ ةلالدلا ءةعفان ةعماج

 ةرشع ىدحإ يف ةيادهلا
 ملسملا بابشلا رود «ةلاسر

 ىلإ ةلاسر ءةايحلا يف

 تاملسملا تاوخألا

 نب قزر عم كارتشالاب)

 ىلإ ةلاسر «(يرصملا دمح

 ىلإ ةلاسر «نيملسملا ءاينغأ

 ءابطخو دجاسملا ةمئأ

 ةمئأ ىلإ ةلاسر ؛عماوجلا

 نينذؤملاو دجاسملا

 ىلإ ةلاسر .«نيمومأملاو

 لك ىلإ ةلاسر ءةاضقلا

 ىلإ ةلاسر ءملسم

 «تاسردملاو نيسردملا

 - لئاضف :ناضمر ةلاسر

 - دئاوف  ماكحأ - صئاصخ

 يمويلا ملسملا داز «بادآ

 ةحيحصلا راكذألا نم

 جاوزلا ءملسملل ةعورشملا
 روهملا ءالغ ؛هدئاوفو

 هدئاوفو جاوزلا «هرارضأو

 هرثأو ربصلا «ةعفانلا هراثآو

 هقيرطلا «ملسملا ةايح يف

 يف ةيجوزلا ةداعسلا ىلإ



 ةديقع «ةئسلاو باتكلا ءوض

 ديحوتو ةيجانلا ةقرفلا
 ملعلا «نيلسرملاو ءايبنألا

 ىواتف «ميلعتلاو ةيبرتلاو
 «ةرمعلاو جحلا يف ةمهم

 ءميركلا نآرقلا لئاضف

 ال اذذمل ةميظع صصق

 ةأرملا مهت اياضق ءاهؤرقن

 تاملك .ةاجنلا براوق

  ماكحأ  دئاقع : ةراتخم

 :ةئيضم تاملك ء.ظعاوم

 ءظعاوم  ماكحأ  دئاقع

 ناضمر رهش لبقتست فيك
 نم مصعيام «كرابملا
 «ديفملا عومجملا «نتفلا

 .«ةمهم ىواتف ةعومجم

 ةيلوؤسم نم تاراتخم
 رصتخم «ةملسملا ةأرملا

 عقو امل نييبتلاو حاضيإلا

 ةهباشم نم نورثكألا هيف
 نب دومحل نيكرشملا

 رصتخم «يرجيوتلا هللا دبع
 ميقلا نبال نيفلكملا تاقبط

 نيترجهلا قيرط :باتك نم)
 ةيلوؤسم «(نيتداعسلا بابو
 فراصم «؛«ةملسملا ةأرملا

 ةعيرشلا يف ةاكزلا

 تامولعم ءةيمالسإلا
 تابثلا تاموقم .كمهت

 ماكحأ نم ءةيادهلا ىلع

 ةرايزو ةرمعلاو جحلا

 ضخ

 ماكحأ نم «يوبنلا دجسملا

 ءمايصلا ماكحأ نم «ةاكزلا

 ةراهطلا ماكحأ نم

 هقفلا ماكحأ نم «ةالصلاو

 يف ءاجامو يمالسإلا

 ماكحأو ةيوبرلا تاللماعملا

 ماكحأ نم ءةنيادملا

 اياصولاو هبادآو ضيرملا

 رارضأ نم «ةعفانلا ةيبطلا

 تاردخملاو تاركسملا

 يف ءاج ام ةصالخ هيلي)

 يملاعلا يمالسإلا رمتؤملا
 تاركسملا ةحفاكمل
 يف دقعنملا تاردخملاو

 ١ك ماع ةرونملا ةنيدملا

 نم «ةيوبنلا ةريسلا نم ل( م

 نم «(قيلعتو ميدقت) ةيميت

 نم ءمالسإلا نساحم

 امو اهلاوهأو ةمايقلا دهاشم

 «ةهئوم دعب ناسنإلا هاقلي

 حيضوتو نيكلاسلا جهنم
 /نيدلا يف هقفلا

 رصان نبب نمحرلا دبع
 - قيلعتو حيحصت) يدعسلا

 يف ةرصتخم ةلاسر :هعمو

 مهت عيضاوم .(هقفلا لوصأ

 /داشرإو حصن «بابشلا

 « يعيبضلا دمحم نب. ميهاربإ

 ديبع نب دمحم نب هللا دبع
 ةيادهلا «.(ثيداحأ جيرخت)

 يربلا ديشروخ هللا دبع

 يدهلا «ةداعسلا بابسأل

 «بطلا يف يوبنلا

 ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو
 «يمويلا درولا ءاوقرفت الو
 فصو «نمألا ظفح لئاسو

 امو اهلوخد بابسأو رانلا

 .(بجر نبال

 يربلا ديشروخ هللا دبع
 (ماكك5050-0)(ها1 41١500

 .ثحاب «بتاك

 تاساردلا ذاتسأ

 يرصملا بدألاو ةيمالسإلا

 مسق سيئرو «نسلألا ةيلكب

 نم وهو .اهب ةيبرعلا ةغللا
 يلوخلا نيمأ ذيمالت

 ًالبمب رثأت .«ءانمألا»

 رثأ نم دافأو ءةيميلقإلا
 .يبدألا ثحبلا يف ةئيبلا

 تالالجم يف تاللاقم هل

 و «بدألا» اهنم «ةديدصع

 .©«(روصملا»

 :هتافلؤم نمو

 رصم يف ةيبرعلا لئابقلا -

 لوألا عيبر 1١ ع ةرهاقلا )١(.

 ه5



 ينارهزلا ديعس هللا دبع نفر عجارلا هللا ديع

 ىلوألا ةئثالثلا نورقلا يف

 راد ةرهاقلا .ةرجهلل

 ها اداما/ «يبرعلا باتكلا

 .ص 0٠٠

 يف همولعو نآرقلا

 به "هر :رصم

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص 5١ يهل اال

 ١5١٠8 .ةيرضم قاروأ -

 عجارلا هللا دبع

 )54"1-1411اه(15480-56١ام(

 .رعاش

 ةفاقثلا» ةلجم ربع مهسأ

 اهب قحتلا يتلا  «ةديدجلا
 - ةليلق تاونسب اهسيسأت دعب
 ةيفاقثلا ةكرحلا ءارثإ يف
 .برغملا يف ةيبدألا

 عمجي مل ءريثك رعش هلو
 ."”هنم ليلقلا الإ

 دعسلا هّلئأ دبع

 (ماقك4- 151١1١2 (؟من1414-10)

 .ريزو «يرادإ

 ينب ةليبق براضم يف دلو

 رخآلا عيبر) ١115 ع لصيفلا )١(

 .(هاك١

 نيبامةنطاقلا: ثراحلا

 ةداهشلا لان .ةبرتو فئاطلا

 «ةمركملا ةكم نم ةيئادتبالا
 يملعلا دهعملا ةداهشو

 .ه ١987 ماع ةكمب يدوعسلا

 ةرازو بصانم يف جردت

 ىلإ لصوت ىتح ةيلاملا
 «ةيلاملا ةرازو ليكو ةجرد

 ىلإ هتامدخ تلقن اهنمو
 اهل ًاليكو تالصاوملا ةرازو
 مث «تاونس سمخ ةدمل

 .ًاريزو

 ةدع يف ًاوضع بختتنا

 ةعماجل يسيسأتلا سلجملا
 «ةدجب زيزعلا دبع كلملا

 «دالبلا ةديرج ةسسؤمو

 ريغ فحصلا يف ًابتاكو
 بدأ ةقاوذو ءف رثتحم
 ."”رعشو

 ةيفحصلا ةباتكلا :سرام
 ردص امك «دالبلا ةديرج ىف

 .ناباتك هل

 ينارهزلا ديعس هللا دبع
 (ماؤ١6-900١1(ه1-1411ه5)

 بتاك «يئاور «.صاق

 نيرصاعملا فئاظلا ءابدأ نم (؟)

 15١. ب ١97 ص

 ٠ ى تح رسم

 .ةمركملا ةكم ىف دلو

 رغشلا سرادم يف سردو

 ةداهش لانو .ففئاطلاب

 .اه 3و: ماع اهنم ةءافكلا

 ةرازوب ًاررحمو ًايساحم لمع

 ماع ناريطلاو عافدلا

 يف سسؤم وضع وهو
 فئاطلا يدان ةرادإ سلجم

 ةعاذإلل تاباتك هلو .ىبدألا
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 ."”نويزفلتلاو

 : هلامعأ نم

 صصقو يداولا تنب

 عياطم :ضايرلا  ىرخأ

 ١51 هه 19  «شيجلا

 .ص

 :فئاطلا  روبع ةركذت -

 باتكلاو ءابدألا مجعم (5)

 2.54 ص ١ ط (ةيدوعسلاب)

 1 ع 1١ جم بتكلا ملاع

 هلو .(ها١١4 لوش)

 ءابدألا ةعوسوم يف ةمجرت

 ١/ نييدوعسلا باتكلاو

 فئاطلا ءابدأ نم :و «6

 1١4١ ص نيرصاعملا

 ردصملا يف هتدالوو ١.

 .هاا*ه4 ريخألا



 ديمح نب ناميلس نب هللا دبع نفرق ىجحللا ديعس نب هللا دبع

 هه ١507 «يبدألا يدانلا
 .ص ١5

 - فيصرلا ىلع لجر -
 «يبدألا يدانلا :فئاطلا
 .صا ١١١ ه لاثؤإ/

 .ةياور :صاصقلا -

 «ىبدألا يدانلا :فئاطلا

 .ص 431 صلاه

  ةيدان سرع ةليل

 «يبدألا يدانلا :فئاطلا

 .ص الال ميه 1٠

 يعاذإ لسلسم  ىملس -

 هه ١" حلقة  1١5٠٠9٠ ىف

  بونجلا نم سراف
 لوا يف «ينويزفلت )مسلسم

 .هه ١5٠6٠  ةيعوبسأ ةقلح

 يجحللا ديعس نب هللا دبع

 )119-111١ه():؟1١51-نككام(

 .عرولا .علطملا «هيقفلا

 .دياعلا

 مولعلا ءىدابم ىقلت

 ةكم ىلإ لحر مث .هدلبب
 رابك نع ذخأف ةمركملا

 ىتح اهب رواجو ءاهخويش
 .تام

 يكملا مرحلاب سرد

 .ةينيدلا مولعلا رادبو فيرشلا

 :اهنم ًابتك فلأو

 ةيهقفلا دعاوقلا حاضيإ»

 «ةيتلوصلا ةسردملا بالطل

 ىلع ةيكملا ةبوجألا»و
 ىهتنم»و «ةيواجلا ةلئسألا

 لئاسو حرش لوسلا

 لوسرلا لئامش ىلإ لوصولا
 «تادلجم 5 يف دع

 مجارت يف نمزلا تانسح»و

 هخيش ةمجرتو «نميلا ءاملع

 لدهألا نمحرلادبع

 «نانملا حتف» اهناونعو
 «يزاغملا يف ةم وظنم»و

 مكحب ةربخلا لهأ فاعسإ»و

 «ةربولل مئاصلا لامعتسا

 يف ةيربلا بر ةناعإ»و

 ثيدحلا لاجر مجارت
 ةنس عبط ؛ةيلوألاب لسلسملا

0000006 

 ينهجلا ةمالس هللا دبع
 (ما0)1598-15484ه1564-31490)

 . .بتاك

 فحصلا ىف ةباتكلاو ثحبلا

 بفيلأتو تالجملاو

 دومحم خيشلا ملقب تاقرو )١(

 خيشلا .دادعإ) حودنمم ديعس

 . (ديشرلا هللا دبع دمحم

 ."”بتكلا

 : هراثآ نم

 :توريب - ءاضيب راكفأ

 ؟094 ءه الما «فلؤملا

 .ص

 وحن ةيملاع ةرظن

 :ةلدج - '؟ ط  مالسإلا

 ةعابطلل ملعلا راد ةكرش
 ٠١ هه ١5١08 رشنلاو

 .ص

 نب ناميلس نب هللا دبع
 ديمح

 )م 115١-١584 4)(ه١15:4- 10

 .ضاق «ملاع

 ةديرب يف دلو

 اهيف ملعتو «ةيدوعسلاب
 أدب مث «ةباتكلاو ةءارقلا

 لآ خياشم ىلع ملعلا بلطب
 راضو كردأ ىتح ءميلس

 يف لمعو ءءاملعلا نم

 ةئيهل ًاسيئر مث ءمكاحملا
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 .ميصقلاب ركنملا

 بجزر) 6 ع لصيفلا 49

 1١17 ص ( ه8

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم

 ١9/1/١. نييذوعسلا



 فرش ديسلا هللا دبع فرش دمحملا نائس هللا دبع

 ةوعدلا يف طاشن هلو

 دقو ءحصنلاو «داشرإلاو

 هتايح رخآ يف ىلوت

 ء ميصقلا ىف نآرقلا ظيفحت

 يف سيردتلل سلجي ناكو

 هب رقتسا امل هتايح رخآ

 دجاسم دحأ يف ماقملا

 ددع هيلع فتلا دقو «ةديرب

 ةبلطلا نم ليلق ريغ

 ."هملعب هللا عفنو

 : هتافلؤم نم

 :قشمد  ةماع ةحيصن -

 «بادآلاو مولعلا ةعبطم

 .ص 1٠6 ءهالال#

 ةديفملا لئاسرلا عبرألا
 دجن عباطم :ضايرلا -

 صا ١ 01١

 نيملسملا ةحيصن :يهو)

 نيعدتبملا عدب نع
 ابرلا ىف ةلاسر. «نيلاضلا
 ةيدهلا ةلاسر ءهنم ريذحتلاو
 هب ءرملا ظفحي اميف ةئيمثلا
 ةدافإلا نسح ةلاسر «هنيد

 .(ةداعسلا قيرط ىلإ

 «ه

 مهتذمالتو ميلس لآ ءاملع )١(

 849/7 ميصقلا ءاملعو

 دمحملا ناتس هللا دبع

 (ماقكخ14 -١151)(ه14*114-0-1)

 .يرادإ ءرعاش « بيدأ

 لخدأو «تيوكلاب دلو

 ةماود نيب فاطو «باّنكلا

 نر ماع ىتح فئاظولا

 ةفيظو رخآ تناكو .ه

 ريدم ةفيظو اهماهمب علطضا
 ةرادإب ةيرادإلا نوؤشلا

 .فاقوألا

 موقي ةيبدأ ةبتكم حتتفا
 دحأ وهو ..هسفنب اهترادإب
 ةطبار يف نيزرابلا ءاضعألا
 اهئاضعأ دحأو «ءابدألا

 لّثم دقو .نيسسؤملا
 تارمتؤم ةدع يف ةطبارلا

 .ةيبدأ

 فحصلا دّوزي ناكو

 نيب هدئاصقب تالجسمل او

 .رخآو نيح

 :ناونعب هيف باتك ردص

 دلاخ ملقب /«تاراتخمو

 .يبيتعلا

 :ةيرعشلا هتافلؤم نمو

 2 «جيلخلا تاحفن#

 ناونع وهو «رعش ناويد

 : ىلاتلاك

 م ١ ة3؟ «ةريكاوب» -

 ١ ةم؟ ««نطولاو هللا

. 

 .م ١ ةمم؟ «ةناسنإلا» 8

 قكحاضلا رعشلا# -

 1 م ١ ةىمم؟

 نم سماخلا ءزجلا امأ -

 ماع تردص يتلا «جيلخلا

 تحت ناك دقف م ١ ةى؟

 يهو ة«رمسو رمعا مسا

 .("”ةيحرسم

 فرش ديسلا هللا دبع
 (ما1-544١552)(ه1412-154)

 .بتاك ءرعاش ش

 «رصمب ةينرغلا ةظفاحم

 ص يبرعلا جيلخلا نم ءابدأ (1)

 عيبر) 51 ع لصيفلا «ءلمالا

 يفو (ها4068١ رخآلا

 هداليم خيرات ريخألا ردصملا

 .م 19131/ ماع



 فرش ديسلا هللا دبع

 دهاعملا يف هميلعت ىقلتو
 ةيلك يف مث «ةيرمزألا
 ةعماجب تالماعملاو ةرادإلا

 ش .رهزألا

 .هدئاصق

 ةباتك سرام امك

 ةعوسوم. زجنأو .«ةلاقملا

 8 حلل يماع نيب ام

 ماع تردص ٠(:(

 نم ةلعاسمب ه 65

 نيطبابلا ةزئاج ةئيه
 .ةيتيوكلا

 «ةدراشلا سورعلا

 ءةلفاقلا ءهئاتلا فرحلا

 ءةيموي ةفيحص يف ةءارق
 .دهجملا فرحلاو راظتنالا
 «يكئالم هجو يف تاللمأت
 ,(00ةاتكلمم

 ةلجم ”2١177 ص (ها

 5 عا”س يمالسإلا بدألا

 .108 صا

 ففي

 سايعلا نب هللا دبع

 يراّرجلا
 (ماقكمك-1ة92١1 ه1

 بتاك ءُبرم ؛خرؤم
 .ىفالسإ

 أدبو ءطابرلا يف دلو
 ءباّتُكلا ىف ةيساردلا هتايح

 «نييورقلا عماجب قحتلا مث
 ةداهشلااهنم لصحو

 امك :19148 ماع ةيملاعلا

 نم ةيوبرت ةداهش لّصح
 .نانبلب ةيكيرمألا ةعماجلا

 ريتخاو « سيردتلا سرام

 فص يف ِبّنُرو «ةينآرقلا
 هتكراشمل «رارحألا نيينطولا

 .ةيريرحتلا ةكرحلا يف
 «(حاجنلا» يف بتك

 «قربلا» و ةيرئازجلا

 قةداعسلا ىفو «ةيرئازجلا

 .قحلاو .ةدوملاو

 ءديدجلا دهعلاو ءداشرإلاو
 يف كلذكو .ناميإلاو
 .مّلَعلا ةديرج

 ةيبرتلاو خيراتلا يف بتك

 تالاجر رس سأل اشم و

 0 ."7بدغملا

 .47 - 875 ص ءابدألاو

 يراّرجلا سابعلا نب هللا دبع

 : هتافلؤم نم

 يبرغملا خيراتلا سورد-

 راد :تاوريب د ا” طا

 .جم © ه ١59 ,بفاشكلا

 ةمالعلا ةعامجلا خيش -
 يرواطبلا يكملا دمحم

 ءءاضيبلا رادلا  ىطابرلا
 ,ةديدجلا حاجنلا ةعبطم
 مه 9*1

 ةمالعلا ةعامجلا خيش -
 يطابرلا يلداتلا سابعلا وبأ

 ةعبطم :ءاضيبلا رادلا
 هه 1١85٠٠ ةديدجلا حاجنلا

 مولعلا يف برعلا مدقت -

 مهتيذاتسأو تاعانصلاو

 راد :ةرهاقلا - ابوروأل

 .ه ١88٠ «ىبرعلا ركفلا

 دمحم ىضايرلا ةمالعلا -

 حاجنلا ةعبطم : ءاضيبلا

 هه ”١50 قديدجلا

 سبل يف مّدحملا لوقلا -

 .متاخلا

 وبأ ظفاحلا ثّدحملا -
  ؟ ط  يلاكدلا بيعش

 «ةفاقثلا راد :ءاضيبلا رادلا
 ه5

 .نمؤملا تايركذ



 رساجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 هتضهنو فيلأتلا -

 .نيرشعلا

 ىوتحا امل دقنلا ضقن -

 لحلا يف مظنملا ردلا هيلع
 .دقعلاو

 .ةيارلا عفر نم ةياغلا -

 ءةيمالسإلا ةيبرتلا -
 .يوناثلا يناثلا كلسلل

 .ةيخيرات تارذش

 نمحرلا دبع نب هللا دبع
 رساجلا

 (مالكخا ا١م56)(ه95"1401-1

 .هيقف « ضاق

 رقيشأ ةدلي ديلاوم نم
 .ةيدوعسلاب

 خويشو ءاملع ىلع ملعت
 ةكمب ءاضقلا ىلوتو «هرصع

 «ءفئاطلا مث «ةمركملا

 سأر .ةرونملا ةنيدملاف

 ماع ىتح زييمتل تلا ةمكحم

 ةكم يف ( 95

 . 0ةمركملا

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم قفز

 هلو هش ص ةيدوعسلا

 نيرظانلا ةضور يف ةمجرت

 همه - */"

 نفياذ

 مانألا ديفم :باتك هل

 ريرحت يف مالظلا رونو

 ةكرش :ةرهاقلا  مارحلا

 «يلجلا ىفطصم ةبتكم

 .ص الا ءه الا

 نمحرلا دبع نب هللا دبع
 دئسلا

 (م19191/-660)(ه نضام للا

 .هيقفلا «ملاعلا

 سدردو «ريبزلا يف دلو

 ءاملعلا نم ددع ىلع ملعلا

 .لضافألا

 ًامامإ لمع ثيح .تيوكلا

 مث «تاونئس ةدع ةرقنلاب

 عماج يف ًابيطخو ًامامإ
 .:ناطقلا عماجو عناصلا

 لمع ةريخألا تاونسلا يفو

 ءيعامتجالا حالصإلا

 ةضورلا عماج يف ابيطخو
 .ةيحاضلا

 ءملعلا رشن يف مهاسو

 اهعزوي ناك ابتك رشنو

 :اهنم :ًاناجم

 .ةديفملا ماكحألا

 ناحيوللا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 .يوبنلا دجسملا ةرايزو

 .ناخدلا لامعتسا

 .ناضمر سلاجم -

 ةملسملا ةأرملا
 .©”باجحلاو

 بطخ ناويد :ىركذ

 ع .ع :ضايرلا  ةيربنم
 ةعبطم :تيوكلا ؛نامثعلا

 ١1١ هه ١١87 .2يوهقم

 .ص

 ةعبطم :تيوكلا - 5 ط

 98١"١ .تيوكلا ةموكح
 .ص املا ىف

 نمحرلا دبع نب هللا دبع

 (ها18192-115(ماق475-1454)

 هرصضع ءارعش رهشأ

 ديب . نييبعشلا

 يف يفن ةدلب يف دلو

 ىلإ لقتناو ءميصقلا ةقطنم

 نيرشعلا نس يف تيوكلا
 ىتح كانه ثكمو ءأبي مت

 )1١/19/ 70/ ع عمتجملا (9)
 . (ه161/



 ناحيوللا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ىلإ داع مث ءه 7*1 ةنس

 اهيف ماقأو هسأر طقسم

 مث «تاونس عيبرأ يلاوح

 دودح يف ةديرب ىلإ لقتنا
 ًاريخأو هه 41"1ةنس

 ءزاجحلا ىلإ لقتنا
 كانه هعاضوأ تنسحعمتو

 عم ةليوط ةاناعم دعب

 هلو ءريثك مظن هل ..رقفلا

 لبق هب أدبو ءهيف ليوط عاب
 .ةرشع ةسماخلا نس هغولب

 ىفشتسملا يف يفوت
 يف ضايرلاب يركسعلا
 يذ رهش نم رشع يناثلا
 .20”ةححلا

 عئاور :ناويد هل ردص

 :ةرهاقلا - ىطبنلا رعشلا نم

 ءه 1841 «ىندملا ةعبطم
 ١ .ص 86

  ةحقنمو ةديزم 2"؟اط

 تاوقلا عباطم :ضايرلا
 يه 5 «ةحلسمل ١

 .ص "ه١

 طايخ ينغلا دبع هللا دبع

 (ماوؤم ضجه 1641611

 مرحتلا بيطخو مامإ

 اة ةديرب ءارعش نم قل

 للك

 موو

 ديزت ةدمل فيرشلا يكملا

 رابك نم ءًاماع نيثالث ىلع
 .ءاملعلا

 رخاوأ يف هترسأ تلقتنا

 يرجهلا رشع ىناثلا نرقلا

 ىلإ ماشلاب ةامح ةنيدم نم
 صرحو .ةمركملا ةكم
 ةئشنت هتئشنت ىلع هدلاو

 يبص وهو - طرخناف «ةينيد

 ةساردلا يف ًامظتنم ناك
 طايخلا ةسردمب ةيماظنلا
 .ىعسملاب

 لاجنأ سيردت ىّلوت
 ىبرو «زيزعلا دبع كلملا
 مكاحلا مهنم «ةريثك ًالايجأ
 بلاطلاو ءموكحملاو

 ذاتضأو ملاعلاو «يرادرلا

 ازراب ناك امكو «ءةعماجلا
 يف ًازراب ناك هملع يف

 ميلعت ةرادإ ىلوتف «هترادإ

 ةكم» دلب سدقأو مظعأ

 اهيف هتريس تناكف «ةمركملا

 .ةرطع

 رهظت ءاعلطم ًاملاع ناك

 «هعالطا ةعس هسورد ىف

 ةباجإلا ىلع ةردقلا هيدلو
 تاراسفتسا عيمج نع

 ىتش يف هيلإ ةهجوملا ةبلطلا

 طايخ ينغلا دبع هللا دبع

 ناك دقو .ةعيرشلا نونف

 امك «هقفلاو ثيدحلاب ًاملم

 ظعاو

 ..هجومو

 دشرمو هنأ

 يف اهاقلأ يتلا هبطخو

 ذنم تعبط مارحلا دجسملا

 ريثك اهنم دافتسا «ديعب دهع
 هلو «دجاسملا ءابطخ نم

 هلو «ةديدع ةيملع راثآ

 «ةزيمملا ةيوبرتلا هتامصب

 هتوصب لجس نم لوأ وهو
 يف الترم ميركلا نآرقلا

 .. .ةيدوعسلا

 يف باتك ردص دقو

 خيشلا :ناونعب هتريس

 :طايخ ينغلا دبع هللا دبع

 دجسملا يف بيطخلا

 يلع دمحم فيلأت /مارحلا

 :ةدج  يرفجلا نسح

 ءه 1١417 ءظاكع ةسسؤم
 :مالعألا) - ص 4

 .(ظاكع ةلسلس

 ةيمالعإ تاكراشم هلو

 جاتنإ هلو «ةيعاذإو ةيفحص
 .يملع

 : ةعوبطملا هتافلؤم نمو

 م .د  افلسلا داقتعا

 "؟ اه ١8 - .ن .د

 .ص



 طايخ ينغلا دبع هللا دبع سرك طايخ ينغلا دبع هللا دبع

 بورد يف تالمأت

 ةماهت :ةدج  لطابلاو قحلا
 مب4 مه ١405 رشنلل
 يبرعلا باتكلا) .  ص

 .(87 ؛يدوعسلا

 ماكحأ :رفاسملا ةفحت -

 مارحإلا ءمايصلا ءةالصلا

 وبأ :ةدج  ةرئاطلا يف

 ص اا هه ”1١15109 2.نسح

 نسح وبأ باتك) -

 ةنسلل :رسيملا ريسفتلا -

 دهاعمو ديحوتلا رادب ىلوألا
 ةيئادتبإلا نيملعملا

  ةطسوتملا سرادملاو
 1١78 - «ءنانبل راد :توريب

 .صا ١6١ .ه

 :رسيملا ريسفتلا -

 ررقم :ةربتعملا ريسافتلا

 ةيناثلا ةئسلاب ريسفتلا

 ةبتكم :ةدج  ةطسوتملا

 - «ركاش ةبتكم :حاجنلا

 .ص 4:5 ص اكمل

 ...:رسيملا ريسفتلا -

 ةثلاثلا ةنسلل ريسفتلا

 هعبط ىلع فرشأو هتادرفم

 ىف 3

 ةبتكم :ةدج  نشعاب

 ءركاش ةبتكم :حاجنلا
 .ص ١١١ يه ال/ا/

 ... :رسيملا ريسفتلا -

 ىلوألا ةنسلل ريسفتلا ررقم

 ءزج مع ءزج :ةيوناثلا

 راد :ةرهاقلا "  ط كرابت

 يه 18٠ «ةعابطلل رصم
 .ص 6

 ...:رسيملا ريسفتلا -

 ةيناثلا ةنسلل ريسفتلا ررقم
 ءزج :7 ق :ةيوناشغلا
  عمس دق ءرج «تايراذلا

 .ةعابطلل رصم راد : ةرهاقلا

 .ص 148 ءه 5

 نم ماكحأو مكح -
 :ضايرلا  ةيوبنلا ةريسلا

 هه 1 «يعافرلا راد

 ةلسلس) ص "1

 .( ؛ حيباصملا

 دجسملا يف بطخلا -

 :ةمركملا ةكم  عامتجالاو

 م ١!"ذ84 «فلؤملا

 «فلؤملا :ةمركملا ةكم

 .جم 5 صقل

 «ةيئيد ظعاوم :

 2” ط  ةيعامتجا .ةيقلخ

 «ديؤملا ةيتكم :فئاطلا

 .جم ١ يف ج 4 ه١

 6٠55١ه ء.لاا د ا" ط

 . جم © فه

 ةبتكم :ةدج  ةط

 يف ج "5 يها5٠5 قدج

 .جم *

 يف ملسملا ليلد

 "م ط «تادابعلا «داقتعالا

 ةسسؤم :ةمركملا ةكم -
 «مالعإلاو ةعابطلل ةكم

 ىلإ مجرت) يه 86

 ةيسنرفلاو ةيزريلجنإلا

 ةينابسإلاو ةيناملألاو
 .(ةيسورلاو

 يف ملسملا ليلد

 باتكلا ءوض ىلع داقتعالا

 قلعو هثيداحأ جّرخ /ةنسلاو

 ةماسأ هسراهف ٌدعأو هشماوه

 «.4 ط طايخ هللا دبع

  ةمهم تادايز اهيفو ةحقنم

 عباطم ؛ةمركملا ةكم

 ١7١5 به ١5١8 ءافصلا

 .ص

 راد :ضايرلا ةنسلاو

 ء9/ به ١14 «ىعافرلا

1 



 لجعملا ميركلا دبع نب هللا دبع

  ةثالثلا داورلا

 «يبدألا يدانلا :فئاطلا
 ص ١6 ليك

 يبأ نب دعس :مهو)

 «ريمع نب بعصم «صاقو
 هللا يضر ءةريره وبأ
 : .(مهنع

 راد :ضايرلا - ” ط

 ١١١ هه ”١407 فولعلا

 .ص

  ةيوطم فئاحص

 «ةيلهألا عباطملا :ضايرلا

 .ص "9 هالو

 «ىه

 هفرعي نأ بجيام

 :ضايرلا  هنيد نع ملسملا
 ةكم ؛جحلا ةرازو

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا
 يه ١988 «يمالسإلا

 .ص *٠١

 ةرازو :ضايرلا - 5 ط ش

 "٠١ اه مم ءجحل

 .ص

 راد :ةذج د # ط

 و415 به ال «يندملا

 .ءص

 .:ةيوبنلا ةريسلا ءىدابم -
 ةثلاثلا ةنسلا ذيمالتل
 ةكم  ةيريضحتلا .سرادملاب

 ا١ه## ء«فلؤملا :ةمركملا

 نفل

 .ص ١5 :” قه

 نم ةديفملا ةعومجملا

 3 مارحلا دجسملا بطخ

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا ةكم

 هه -١99 «يمالسإلا

 .ص 1ا/ا/

 فصلل ريسفتلا ررقم -

 - # ط  طسوتملا لوألا

 ةعماجلا :ةرونملا ةئيدملا

 1١1١٠51407 ,قيمالسإلا

 .صضص ١44 .ه

  ةرازو :ضايرلا مط
 «فراعملا  1١505ءه 1١54

(0) 

 ميركلا دبع نب هللا دبع
 لجعملا

 (ماكك0)1518-1(ه1415-140)

 سردو «ةيدوعسلاب ريدس

 )١( ع نوملسملا ١9ه )؟١/6/
 نم ه59" عر ء2(ه6

 ةعوسوم ءاهسفن ةديرجلا

 نييدوعسلا باتكلاو ءابدألا

 ١/** ةفاقثلا قافآ

 صوم ع ثارتلاو  2.11١6نم

 رشع عبارملا نرقلا مالعأ

 رشع سماخلاو 6/١لاء

 ديمحلا ىلع نب هللا دبع

 لصاوو «بيتاتكلا ىف

 ةدلب يف ءاملعلا ىدل هميلعت

 هدلاو عم رفاس مث «ضايرلا

 ىلإ داع مث «تيوكلا ىلإ

 ًاسدنهم لمعيل ضايرلا
 ةرازو يف ايئابرهك

 دعاقتلا دعبو . . تالضاوملا

 بدألاو ةءرقلل غّرفت

 .ضايرلاب يفوتو .خيراتلاو

 - ريدس ةطوح

 ةماعلا ةسائرلا :ضايرلا

 هه ١5١١ «بابشلا ةياعرل

 .(59 «اندالب هذه)

 ةيصخش يف ةسارد

 يماعلا رعشلا يف باتك

 ."”(طوطخم)

 ديمحلا يلع نب هللا دبع
 )م 15-١515 8١)(ه 55-1

 .بتاك « بيدأ

 ىرق ىدحإ يف دلو
 رسيسع يف «كلام

 ةريزجلا يخرؤم مجعم فقز

 ةيبرعلا ١78/1١.



 لمازلا يلعلا هللا دبع

 يديأ ىلع ملعت .ةيدوعسلاب
 لمعو ءءاملعلاو خويشلا

 مث .ةشيب ةرامإل اليكو
 ءاهبأ ةرامإ ناويدل ًاسيئر

 يدان سأر .اهتيدلبل ًاسيئرف
 .يبدألا يفاقثلا اهبأ

 ةباتكلا يف كراش

 عبر ىدم ىلع ةيفحصلا
 ةيلاديملا لانو ءنرق
 ءابدأ رمتؤم يف ةيريدقتلا
 ١ .ةيدوعسلا

 نع بتكو ءرعشلا مظن
 200 خيرات

 لمازلا يلعلا هللا دبع
 (ماقجال 000 (ه14ال-50)

 .خرؤم « ىبعش بيدأ

 بدألا ةنجل ىلع فرشأ

 .ضايرلاب نونفلاو

 يف ةيبعش جمارب مدقو
 .نويزفلتلاو ةعاذإلا

 : هلامعأ نم

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم )١(
 .10 ص ةيدوعسلا

 851١ ٠١/15/ ع مويلا )00

 ه7

 اننيلل

 ؛رعش :رعاش ناجشأ -

 ىسوم زياف داددعإو قيقحت
 عباطم :ضايرلا  يبرحلا
 ١4١1؟ «ةيبرعلا ةفاقثلا راد

 .ص ١9 .ه

 خيرات يف دونبلا قدصأ -

  دوعس لآ زيزعلا دبع
 ةيراجتلا ةسسؤملا :توريب
 ءه 187 ءرشنلاو ةعابطلل

 .ص

 ثارتلا ديقف ناويد -

 يلعلا هللا دبع :يبعشلا

 قيقحت /لمازلا روصنملا
 ىسوم نب زياف دادعإو

 عباطم :ضايرلا  يبرحلا
 ؟؟7 ءه ١4٠١ «قدزرفلا

 .ص

 زيزعلا دبع نب لصيف -
 ليج دئارو ةمأ دئاق
 - «راونألا ةسسؤم :ضايرلا

 .ص 7584 مه نرخ

 يبرعلا رعشلا ةنراقم

 يطبنلا رعشلاو حيصفلا

 بدألا ىلع ءاوضأ :: حيلملا
 ةسسؤم :ةدج  يبعشلا
 ١5:4 انت ا.د ءةفاحصلا

 .ص

 ىف ةيبعشلا ةمحلملا -

 زيزعلا دبع كلملا سيسأت

 يدومعلا يلع نب هللا دبع

 :ضايرلا - ةيدوعسلا

 ١94 هه ١49 .فلؤملا

 .ص

 :يبعشلا بدألا نم

 ليلحتو ثحبو ريسو مجارت
 ةيبرعلا ةيعمجلا :ضايرلا -
 «نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا
 .ص 16 ءه 84

 ىدومعلا يلع نب هللا دبع

 (م 1516 - امالم) (ما76١58-1)

 . ةيعرشلا

 شيرع يبأ ةنيدمب دلو
 اهب أرقو «ةيدوعسلا يف

 .ءىدابملاو ميركلا نآرقلا

 ثيح «نميلا ىلإ هجوت مث
 ىلع ةديدحلا يف أرق

 يف مالعألااهخياشم
 .ةعوارملا

 سلجو هدلب ىلإ داع

 ىلإ هجوت مث .سيردتلل

 ءاضقلا ىلوتف ؛«ىديح»
 «ريبكلا عماجلاب ةباطخلاو
 «سيردتلاب هلاغتشا عم

 نب دمحم ديسلا هزاجأو
 هتبثب يسيردإلا يلع
 ةيؤلؤللا دوقعلا :ىمسملا
 . ةيثيدحلا ديناسألا يف



 ةلاسر :هتافلؤم نم

 صخش ىلع درلا نمضتت
 . 9”بارعملا يف حدق

 :ًاضيأ هلو

 ةماهت ىف ةسرادألا

 8 - )55"*١

 يف ناتيخيرات ناتلاسر

 نب يلع نيديسلا يترامإ
 يسيردإلا كدسمسختسم

 يلع نب نسحلاو

 قيقحت /يسيردإلا

 وبأ دمحم نب هللا دبع

 ن .د .م .د -.شماد

 ةريزجلا ثارت) _-ه 6

 خيرات نم .ةماهت ةيبرعلا
 ىف ىناميلسلا فالخملا
 2.018 ؛ثيدحلا رصعلا

 :(ه

 دومحملا ىلع نب هللا دبع

 (ماخخا 000ه 4215

 .هيجو «(ةيعاد .ملاع

 .را ها

 «ةقراشلا ةرامإ يف دلو

 خيشلا ىلع ملعلا ىقلت
 يلاهأ نم» يركبلا مساق

 «ةيدوعسلا ىف ةيريكبلا
 يف ءاملعلا رابكب لصتاو

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم )١(

 "56 55/7”* ؟ نييدوعسلا

 نفرح

 .يمالسإلا ملاعلا راطقأ

 «ءقحلا ىف ًائيرج ناك

 «نيمولظملا نع ًاعفادم

 ناكف «بصانم ةدذع لغشو

 ةيمالسإلا نوؤشلل ريدم لوأ

 ريتخاو «ةقراشلاب فاقوألاو

 ةيسيسأتلا ةئيهلا يف ًاوضع
 يمالسإلا ملاعلا ةطبارل
 سلجملاو .«ةمركملا ةكمب

 ءارزو رمتؤم يف ًاوضعو

 «ةيمالسإلا لودلا ةيجراخ

 زكرمل ًاماع ًاسيئر ريتخا امك

 ةرامإ يف ةيمالسإلا ةوعدلا

 ةنجلل ًاسيئرو ؛«ةقراشلا

 ىلع فارشإلل ةصاخلا

 لجسملا فحصملا عورشم

 . ةيزيلكنإلا ةمجرتلا عم

 ةفاضإلاب ناكو .هيناعمل

 مكاحل ًاراشتسم كلذ لكل
 ةينيدلا نوؤشلا ىف ةقراشلا

1 0 
 .٠ ريعو

 :هتافلؤم نم

 نيب ناسنإلا قوقح -

 ٍبهاذملاو مالسإلا
 ؛ةرهاقلا  ةرصاعملا

 ١ «قورشلا راد :توريب

 /ك/10 5 ع عمتجملا (0

 4 ص ( ه1

 شيهد نب رمع نب هللا دبع

 .ص اللب ص أ" و5

 ةسارد :ةديعسلا ةرسألا

 ةرسألا عضو نع ةيعوضوم
 :ةقراشلا - مالسإلا ىف

 نوؤشلاو فاقوألا

 .ه 197 ,ةيمالسإلا

 شيهد
 )م اةومدك4١19)(ها5١ 105-1590

 . ضاق «هيقف

 ءاسحألا يف ًايضاق نيع

 ةكم ىلإ لقن مث «ةيدوعسلاب
 ةئيه يف لمعيل ةمركملا
 مث ءاهسيئرل ًانواعم زييمتلا
 ةنس ضايرلا ءاضق ىلإ لقن
 ةنيدم ىلإ مث ءه 35
 «ةيقرشلا ةقطنملاب ربخلا

 ةمركملا ةكم ىلإ ديعأو

 ىلإ ليحأ اهنمو .«ىربكلا
 . دعاقتلا

 :: ةيملعلا هلامعأ نم

 امو فاقوألاب .ةلقانملا

 وأ عازنلا نم كلذ يف عقو
 نب دمحأ/فالخلا

 يلبنحلا ةمادق نب نسح
 لبجلا يضاق نباب ريهشلا
 راد عباطم :ةدجا ب (قيقحت)
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 ةشوغ هللا دبع

 ٠4 ها 1١85 «يناهفصألا

 . ص

 /ماكحألا يف ةريثكلا بتكلا

 .مهاا84 «(قيلعتو

 ملع ىلإ ثاحلا ريس -

 نب فسوي /ثالثلاب قالطلا

 «(قيقحت) يداهلا دبع

 20 هالو

 :ًاطوطخم هكرت اممو

 عم :«فاشكلا باوبأ ىلع

 .فاشكلا ثيداحأ جيرخت

 يوتجي) ءاضقلا باتك ب

 ةلأسم ةثام نم رثكأ ىلع

 بجي يتلا طورشلا يف

 طورشو يضاقلا يف اهرفوت
 . (مكحلا

 ىلع عاعشلاو ءاوضألا

 .(هلمكي مل) عانقإلا باتك

 مل) يواجحلا عانقإ
 .(هلمكي

 ن1

 . ”(هلمكي مل) ميقلا نبا

 ةشوغ هللا دبع
 )م ا5ا/ل//- 15١80 (ه 1

 .يرادإ « ضاق « هيقف

 دلقت .سدقلا يف دلو

 اريزو اهرخآ ؛(ةريثك بصانم

 يف ةاضقلل ًايضاقو لدعلل

 .ندرألا

 : هتافلؤم نم

 .ديلقتلاو داهتجالا 5

 يف تايرحلا ةفسلف -

 . مالسإلا

 , "9ةعماجلا ثيدح

 ةلود ةيمالسإلا ةلودلا -

 . ةيناسنإ

 (ماقخل 161970 1441م

 مجارت يف ديفملا تسرهفلا )١(
 2١١١/١ جيلخلا مالعأ

 نرقلا مالِعأ نم «,5

 رشع سماخلاو رشع عبارلا

 ال

 باتكلاو ءابدألاو بدألا (؟)

 ص ندرألا يف نيرصاعملا
184 

 ينسحلا نونك هللا دبع

 خيراتلا ةدامل ًاذاتسأ لمع

 «دادغب ةعماج يف ىمالسإلا

 بصانم ةدع دلقت امك

 ةيلك ديمع اهنم «ةيميداكأ

 هرمع ىضقو .نيدلا لوصأ

 .ثحبلاو ةساردلا ىف

 : هتافلؤم نم

 .ةكماربلا خيرات -

 .ةيقارعلا ةروثلا خيرات -

 . (كارتشالاب)

 .ايكرت ىف ىتادهاشم -

 ىف ةيئادفلا ةكرحلا

 .ًاثيدحو ًاميدق مالسإلا

 يف ةيفاقثلا ةلاحلا

 . ”0ةلاسرلا

 ينسحلا نونك هللا دبع
 (ما15-8١545)(ه14-4-18155)

 سيئر «ةمالعلا ملاعلا
 .برغملا ءاملع ةطبار

 ظفح .ةظفاحم ةينس ةرسأ

 «باّتكلاب ًاريغص نآرقلا

 رفص) ؟ ع لصيفلا فرز

 .(ه6



 ينسحلا نونك هللا دبع

 داجأو «نوتملا ظفح نقتأو

 ةياورو ثيدحلا ةياور

 نييورقلاب قحل مث ءرعشلا
 ىلع هرصع مولع ىقلتيل
 ءذئموي خياشملا رابك
 .ةجنط يف هدلاو عم رقتساو

 دهعملا سسؤوم وهو

 يذلا .ةجنطب يمالسإلا

 ةئس ىكح هترادإ ىلوت

 ناوطت يف ماقأو ءم 146

 يلاعلا دهعملا يف ًاسردم

 نأ ثبلي ملو «ثاجبألل

 دعبو ..لدعلل ًاريزو نيع

 تلكوأ برغملا دالب ديحوت
 يف ماعلا مكاحلا ةفيظو هيلإ
 دحأناك امك .ةجنط

 ةينطولا ةيعمجلا يسسؤم

 دبع دمحم ةدايقب ىلوألا

 كلذكو .يباطخلا ميركلا

 تقئثبنا يتلا ينطولا لمعلا

 .ةيسايسلا بازحألا اهنم

 نيع مم 9١ه ةنس يفو

 يملعلا عمجملا يف ًاوضع

 ماع يفو «قشمدب يبرعلا

 ارضع بختنام ١

 بختناو «ةرهاقلاب ةيبرعلا

 ةطبارل ًاماع ًانيمأ ًاضيأ

١ 

 املو .برغملا يف ءاملعلا

 ثوحبلا عمجم ءىشنأ

 ةنس رمهزألاب ةيمالسإلا
 ًالماع ًاوضع نّيعم

 رشع وحن دعبو .هيف

 لماع ًاوضع بختنا تاونس

 يسيسأتلا سلجملا يف

 «يمالسإلا ملاعلا ةطبارل

 يف ايفرش اوضع ناكو
 يند رألا ةيبرعلا ةغللا عمجم

 م 91١/ال ماع هسيسأت ذنم

 يملعلا عمجملاب ًاوضعو
 ىلإ ةفاضإ «يقارعلا

 يكلملا عمجملا يف هتيوضع
 دقو .ةراضحلا ثوحبل

  قاثيملا ةفيحص سأرت

 ءاملع ةطبار لاح ناسل

 . ”9هتافو ىتح - برغملا

 ةرخآلا ىدامج  ةطبارلا )١(

 (ندرألا) بآم ,ءه٠

 دئارلا ءه١٠4١ مرحم
 ١541١/1١/1/4 (دنهلا)
 #١/1١/ ةريزجلا .ه

 ةليوط ةمجرت هلو .ه ٠

 1١8"  ؟81ل ص ةرضاعم

 ةوعدلا ءارعش :يف ىرخأو

 ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسإلا

 نرقلا مالعأو ىلع د هالإال

 ٠١6/١ يرجهلا رشع عبارلا
 يعمجملا ثارتلا 2117

 ص 15١

 ينسحلا نونك هللا دبع

 :: هيفا بتك اممو

 يف ةيبدألا تاساردلا -

 هللا دبع ذاتسألا :برغملا

 بياشلا دمحأ /ًاجذومن نونك
 كلملا ةعماج :ةجنط
 . يدعسلا

 نوعبس :نونك هللا دبع -
 /لصاوتملا داهجلا نم ًاماع
 :قشمد  بيطخلا ناندع

 ١417 «ةيبرعلا ةغللا عمجم
 .ه

 ةعقومو نونك هللا دبع

 يمالسإلا ركفلا يف
 /ثيدحلا يسايسلا

  ىسيردإلا رداقلا دبع

 ءارهزلا راد :ةرهاقلا

 ةروشنملا هتافلؤم تدازو

 :اهنم «ًاباتك نيسمخلا ىلع

 بدألا نع ثيداحأ

 «ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا

 مث .ص 55 امه الوم

 ْط مث هه ١409 طا

 اها 566 4

 :توريب - ءاهقفلا بدأ

 ١5٠١ - «يبرعلا باتكلا راد

 .ص #55 مه



 ينسحلا نونك هللا دبع

 - 7 ط  ىدهأ مالسإلا

 «ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا

 .ص ١١6 ها 6

 7” طا دئار مالسإ

 «ةيكلملا ةعبطملا :طابرلا

 .ص ١١١ اه 4

 .ءارعشلا انؤارمأ -

 دئاصقو ةسايسلا مجنأ

 راد :ءاضيبلا رادلا - ىرخأ

 هه 1541٠١ «ةفاقثلا

 .ن .د م .د  رعش ناويد

 .ص ١١8 لمه ا“

 باهشلا ثيداحأ بيئرت -

 . .ىعلقلا نسحلا نبال

 ”  طا بيشاعتلا

 باتكلا راد :ثتوريب

 6١ه وه “6 «ينانبللا

 .ص

 .٠ ١ ض١ روس 2 ا

 رادلا  ميركلا نآرقلا نم

 .«ةفاقثلا راد :ءاضيبلا

 هعيم) ض 4558 يه ١5١

 .(ةحتافلا ةروس ريسفت

 ةعاتص يف ريسيتلا -

 .(قيقحت) يليبشإلل /ريسفتلا

 ضخ

 ةعبطم :ناوطت - يمالسإلا

 ١٠65 يه 5٠ «خيوشل ١

 .ص

 لاجر .ريهاشم تايركذ -
 راد :توريب  برغملا

 .تااد «ىنانبللا باتكلا

 ناونع اذه نأ ودبيو

 تردص ثيح «(ةلسلس

 اذه تحت ةدرفم لئاسر

 نبا : يهو «لماشلا ناونعلا

 نبا «عرز يبأ نبا « مورجآ

 يددعلا ءانبلا نبا «ةطوطب

 نبا «يسافلا جاحلا نبا

 «نوكاز نبا ءديشر

 نبا ءيسيردإلا فيرشلا
 «يزاغ نبا «يملعلا بيطلا
 «نيمسايلا نبا «نانولا نبا

 وبأ ءنيريش نب ركب وبأ
 وبأ .ةيطع نب رفعج

 وبأ هرمع نب صفح
 وبأ «يرارجلا سابعلا
 نارمع وبأ «يفزعلا سابعلا
 مساقلا وبأ ءيسافلا

 مساقلا وبأ «ءينايزلا

 ىسوم وبأ هفيرشلا
 «قورز دمحأ ؛يلوزجلا
 ريمألا ءسوسنكأ «يليصألا
 مامإلا .دحوملا ناميلس
 نب دمحم ناطلسلا «سيردإ

 زيزعلا ديع «هللا دبع:

 ينسحلا نونك هللا دبع

 «نيساي هللا دبع «يزوزلملا

 ءيرضحلا نميهملا دبع
 «ءىشكارملا دحولا دبع
 نب كلام ؛يجلالسلا نامثع
 .لحرملا

 بيتك ىلع ينآرقلا درلا -
 داقتعالا نكمي لم»
 :ةمركملا ةكم  «؟نآرقلاب

 .يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 ص 1ا/ لدم

 نم روكذملا باتكلاو)
 .(فوتامحر .ر .م فيلأت

 هه

 باتكلا راد :توريب

 ١58 .ه 1507 «ينانبللا

 .ص

 .ةيدعس لئاسر -

 ه ط - ةيقمقمشلا حرش -

 تاتكلا راد :توريب

 راد :ةرهاقلا ؛ينانبللا
 .يرصملا باتكلا

 ةروصقم حرش -

 وهرو] يدوكملا

 ت يلع نب نمحرلا دبع
 ةبتكملا :ةرهاقلا  [ه م7
 47” به ١1"ه5 .ةيراجتلا

 .ص

 ةلاضفو يدتبملا ةلاجع -

 /بسنلا يف يهتنملا



 ينسحلا نونك هللا دبع

 (ه ه84 ت) ينادمهلا

  (ةسرهفو قيلعتو قيقحت)
 ةماعلا ةئيهلا :ةرهاقلا

 «ةيريمألا عباطملا نوؤشل

 .صاادم ءه 84

 عمجم :ةرهاقلا - " طا

 له ا ةيبرعلا ةغللا

 ْ .ص /١1

 7 ط  مالسإلا برد ىلع
 «ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا

 .ص ا١ا/“ فى +١

 يف نيرشبملا ةحيضف -
 - نيبملا نآرقلاب مهجاجتحا

 «ةيدهملا ةعبطملا :ناوطت

 م 1كم

 نيب ضايع يضاقلا -

 :ضايرلا  بدألاو ملعلا

 اه *١119 «يعافرلا راد

 ةبتكملا) - ص "54
 .(47؟ ؛ةريغصلا

 ةئشانلل ةيماسلا ةودقلا -

 .ةيمالسإلا

  ميكحلا نامقل
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص م7 ايه 49

 يف) ةيقافزلا يذاحم -

 ..(برغملاب

 نفاذي

 ةحقنم ," طا برغملا

 ةبتكم :ناوطت  ةديزمو

 ١؟17/ مه الثلث «بلاطلا

 .ص

 ةعبطم :ناوطت  كراعم

 به «٠ 9"١ سيربسيد

 .ص 45

 رادلا  ةيمالسإ ميهافم

 ,«ةفاقثلا راد :ءاضيبلا

 .ص ١٠١١ يه 6

 روظنم نبا ىقتلم

 ىقتلملا تاسارد : يقيرفإلا

 ةغللا يف ه نذل يناثلا

 عم) خيراتلاو بدألاو

 راد :سنوت  (نيرخآ

 .يبرعلا برغملا

 نبا رعش نم بختنملا -

 نب دمحم وهو] روكاز
 اه ١١٠١ ت مساق

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - ص ١15 مه ١1"مك

 .("8 ؛برعلا رئاخذ)

  ةيمالسإ تاقلطنم -
 - ءايروس ةعبطم .ةجنط

 .ص الذم ه9

 يف يبرغملا غوبنلا

 ةديزم «””ط - يبرعلا بدألا

 ةبتكم :توريب  ةحقنمو

 رطاخلا كرابم نب هللا دبع

 باتكلا راد :ةسردملا

 .ه 186 «ينانبللا

 (م1566-1541)(ه١141 6/"1)

 ةيعاد «يىناسفن بيبط

 .طيشن يمالسإ

 نارهظلا ةنيدم يف دلو

 ةيلك يف جرختو «ةيدوعسلاب
 دوعس كلملا ةعماجب بطلا
 ءها١٠4١ ماع ضايرلا يف

 بطلا ةيلك يف ًاديعم نيمو
 لصيف كلملا ةعماجب
 ةداهش ىلع لصحو ءمامدلاب

 يلزدوم دهعم نم روبلا
 «ندنلب يسفنلا بطلل

 .ةلامزلا ىلع لصحو

 ًاببسو «ةيلاع ةمه اذ ناك

 هدلب يف نيريثك ةيادهل
 ةقلح أشنأ ءاهجراخو

 ماع ةيعرشلا مولعلا ةساردل

 ءندنل ىف ه7
 ًازيمتم ًاملعم تحبصأو

 رخسو «ةيمالسإلا ةوعدلل
 مالسإلا ةمدخ يف هصصخت
 تالاقم رشنف «نيملسملاو
 اة . ةديدع ةيوبرت

 بجر) ”ه ع نايبلا.(١)
  49١م86 ص اها -41.



 ةلاسر هل تردص

 ىف ىتادهاشم :ناوئعب
 ,ةيريكبلا  .ايناطيرب
 «يدعسلا ةبتكم :ةيدوعسلا

 هاآكاأ

 نب دمحم نب هللا دبع

 ليمح

 (مماو1511-45)(ه1405- )١5

 .ليلج ملاع

 «ضايرلا ةنيدمب دلو
 .هتلوفط يف هرصب دقفو

 ضايرلا ءاملع ىلع أرقو
 يف غبنو ءاهيلإ نيدفاولاو

 ًاسيئر نيع .ةريثك نونف
 ءءاضقلل ىلعألا سلجملل

 يف يهقفلا عمجملل ًاسيئرو
 .ةيدوعسلا

 سانلا ميلعتب ًامتهم ناكو

 ًالوغشمو .ءمهئاتفإو
 غّرفتي ملف ..ءاضقل 2 اب

 «لئاسر هل نكل «ةباتكلل

 تعمج ول ىواتف هلو

 .. '"”تادلجم يف تءاجل

 ةوعدلا :باتك ةمدقم نم )١(

 اهلضفو اهبوجو :هللا ىلإ
 .هل مجرتملل /ةاعدلا قالخأو
 لاجر :باتك يف ةمجرت هلو
 -286 ص.ةطبارلا داهج ءارو

0 

 :ةيملعلا هراثآ نمو

 .عادولا ةجح

 همهوتام حاضيإ

 نم هرسي يف رسيلا بحاص

 لبق يدهلا حبذ هزيوجت
 :ةمركملا ةكم  هرحن تقو

 فارشإلل ةماعلا ةسائرلا

 .صال1؟ يهم 6

 موحللا مكح -

 لهأ حئابذو ةدروتسملا

 :ضايرلا  مهريغو باتكلا
 يهأ٠54 ب ءمولعلا راد

 تاهيبنت :هيلي) ص 5

 .(ًاتاقيم تسيل ةدج نأ ىلع

  ةيمالسإ تاهيجوت
 راد عباطم :ةمركملا ةكم
 1١" ءه ١86 .ةفاقشلا

 .ص

 ةبتكم :ضايرلا

 /؟5) هىال ععمتجملاو. -

 3ك ص (ه 5١

 58/1 نيرظانلا ةضورو
 ءابدألا ةعوسومو ١"

 ١/ نييدوعسلا باتكلاو

 نرقلا مالعأ نم «

 رشع سماخلاو رشع عبارلا
.46/١ 

 ١5٠٠ «ةيبهذلا تاحفصلا

 .ص 41” ه

 : هللا ىلإ ةوعدلا -

 قالخأو اهلضفو اهبوجو
 نب دمحأ هب ىنتعا /ةاعدلا

 نايوطلا ميهاربإ نب حلاص
 «قيوط راد :ضايرلا

 .ص 448 ميه 4

 .مالسإلا نع عافد

 ىف ناسحلا لئاسرلا -
 تالاقم :ناوخإلا حئاصن
 يلع :ضايرلا  ةيفحص
 437 بله ١14 ءعازهلا

 .ص

 هثيداحأ جّرخو هب ىنتعا

 يمزاحلا هللا دبع نب ميهاربإ
 ء«فيرشلا راد :ضايرلا -
 .ص 58 ءه 4

 يف دوصقملا ةياغ

 نبا ماهوأ ىلع هيبنتلا

 عباطم :ضايرلا  دومحم

 ١١١ ءه 1١8١ ؛ةريزجلا
 :باتك ىلع در) . ص

 يف ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلا
 تيملا نع ةقدصلا ليضفت
 نب هللا دبع /ةيحضلا ىلع

 .(ةدومحم لآ ديز

 ةعيرشلا لامك

 ام لكل اهلومشو ةيمالسإلا



 ديمح نب دمحم نب هللا ديع

 :ةرهاقلا .رشبلا هجاتحي

 :ةدج ؛ةيميت نبا ةبتكم

 ا” ءه414١ ءملعلا ةبتكم
 :نمض ًاضيأ عبطو) ص
 ىلع ينبملا ديفملا عماجلا
 هعمج /ديحوتلا قيقحت نايب
 - يبعقصلا ءدهفلا هللا دبع

 ةمدقملا «نايلعلا راد :ةديرب
 .(ه "86

 ةيملعلا ةعومجملا

 ءاملع ررد نم :ةيدوعسلا

 اهققح /حلاصلا فلسلا
 هللا دبع اهلوصأ عجارو
 ةكم ديمح نْب دمحم
 راد عبياطم :ةمركملا

 ١الإل مه ١44 فقفاقثلا

 .ص

 : تايوتحملا

 نبامامإلا ةديقع أ

 .يربطلا ريرج

 يبأ مامإلا ةديقع دب

 .يواحطلا رفعج

 ظفاحلا ةديقع راج

 .يسدقملا ينغلا دبع

 قفوم مامإلا ةديقع د

 دمحأ نب هللا دبع نيدلا

 .يسدقملا

 /ةيطساولا ةديقغلا اها

 اوف تن

 .ةيميت نبا

 وه يذلا ديحوتلا - و
 فشك ء«ديبعلا ىلع هللا قح

 لوصألا ةثالث ؛تاهبشلا
 ؛دعاوقلا عبرأ ؛اهت ادأو

 نب دمحم /ةالصلا طورش
 .باهولا دبع

 ةعيرشلالامكد دز

 ام لكل اهلومشو ةيمالسإلا
 .هل مجرتملل /رشبلا هجاتحي

 مهأ ىلإ كسانلا ةياده
 يف ةلدألا نايبت ؛كسانملا
 ىلإ ةوعدلا ؛ةلهألا تابثإ

 - ةنسلاو نآرقلا يف داهجلا

 ةرازو :ضايرلا م ط
 ١55 هه 14٠6٠ .لدعلا

 .ص

 مهأ ىلإ كسانلا ةياده -
 ةعيرشلا لامك ؛كسانملا

 هجاتحي ام لكل اهلومشو
 نب دمحم خيشلا ؛رشبلا

 ةقيقحو باهولا دبع
 يف ناسحلا لئاسرلا ؛هتوعد
  ا/ ط  ناوخإلا حئاصن

 .لدعلا ةرازو :ضايرلا

 .ص ١1ا/ل5 ءه 54

 ةبتكم عيزوت :ضايرلا

 ه5

 يفيلخلا دمحم نب هللا دبع

 :نمض ًاضيأ عبط

 .ةديفم لئاسر ةعومجم

 يفيلخلا دمحم نب هللا دبع

 (1و5 52 117ه 4154-1 1)

 مامإ .يّبرملا ملاعلا
 يكملا مرحلا بيطخو

 .فيرشلا

 ةيريكبلا ةنيدم يف دلو

 'مولعلا سرد ميصقلاب
 رابك يديأ ىلع ةيعرشلا
 دعب لقتنا .ةقطنملا خياشم
 «ةمركملا ةكم ىلإ كلذ

 نآرقلا مولع سرد ثيح
 يقلي راصو «هديوجتو
 مارحلا دجسملا يف ًاسورد

 لمعو .ىرخأ دجاسمو
 ةينيدلا مولعلل اسردم

 ءةكم يف ةيزيزعلا ةيونائلاب
 ةرارقلا ةسردمل ًاريدم مث

 هترسأب لقتنا مث «ةيئادتبالا
 ثيح  ةكمب  ةدباعملا ىلإ

 كانه ةديدج ةسردم تئشنأ
 ءارح ةسردم مساب

 .ةيئاذتبالا

 ةداهش ىلع لصاح وهو
 ةداهشو «نيملعملا ةءافك

 ءميركلا نآرقلا ظفح
 يف ديوجتلا ةداهشو

 يف ةزاجإو «عبسلا تاءارقلا



 يفيلخلا دمحم نب هللا دبع 5 يفيلخلا دمحم نب هللا دبع

 95# هه ١41١ ءريفس | ةلاطبلا نع يهنلاو لمعلاو ."”مارحلا

 راد نع باتك ردصو

 هتريس يف ضايرلاب قيوط
 .دشرملا دمحأ ذاتسألل

 ةلجملا» هل تصصخو

 شماهلا يف «أفلم ةيبرعلا
 .هتمجرت رداصم نع تبثملا

 تافلؤملا نم ديدعلا هلو

 يف تاكراشمو «لئاسرلاو

 فحصلل ةباتكلا

 ثيداحأو «؛تالجملاو

 .ةيعاذإ

 :ةعوبطملا هلامعأ نمو

 هتراضحو مالسإلا بدأ -

 .هايازمو

 نع ىرولاريذحت

 .ابرلا تامالع

 عيبر) ١96 ع ةيبرعلا ةلجملا )١(

 - 44 ص (ها414 رخآلا

 ع يمالسإلا ملاعلا و37

 ١415/6/15 د 5 1الا#

 عيبر) نب ع لصيفلا اه

 "2.١ ص (ها15414 رخآلا

 ميصقلا مالعأ يف ةمجرت هلو

 ع عمتجملاو 40٠ - "8 ص

 مالعأ نمو ء5٠ ص 64

 سماخلاو رشع عبارلا نرقلا

 44/١. رشع

 .لسكلاو

 يف ناسحلا تاهيبنتلا

 .ناضمر رهش لئاضف

 ىلإ دشرتسملا داشرإ

 دمحم هححصو هعجار

 :ةرهاقلا -.راجنلا يدهز

 يه 56 «يندملا ةعبطم

 .ص ©

 «يناهفصألا راد :ةدج

 .ص ه5" ه١

 نم ةيمالسإلا ةيبرتلا -
 باتك :ةيربلا ريخ يده

 -. بادآو تاهيجوتو مكح

 يىها٠5١ بن .د .مد .د

 .ص 6١

 سوردلاو ةماعلا ةفاقثلا

 تاهيجوتو تاقيقحت : ةماهلا
 ةكم .مكحو ظعاومو
 8*١  «فلؤملا :ةمركملا
 .-ص ١٠65 ىه

 .؟ ط .عمجلا بطخ -
 راد عباطم :ةدج ب

 .ص "5 «يناهفصألا

 .ةعفانلا سوردلا -

 ّط -.نآرقلا متخ ءاعد

 ؛تونقلا ءاعد : هيلي) -. ص

 .(ةراختسالا ءاعد

 ءاعدو تونقلا ءاعد

 نبال ريخألا) نآرقلا متخ

 ةبتكم :ضايرلا .(ةيميت

 "4 هبه ٠*١ (ءدشرلا

 .ص

 ١" اه 146" .ةيلهألا

 .ص

 - «سلدنألا راد :لئاح

 .ص ا١٠8 هاا

 نادبألاو بولقلا ءاود -

 .ناطيشلا سواسو نم

  «ةئيدملا ةعبطم :ضايرلا

 -.نىص #8 لرخأ

 ؛نآرقلا متخ ءاعد :هرخآب)

 ففئاظو ؛ةفرع ءاعد

 .(فلؤملل /ناضمر

 هميلاعتو مالسإلا لضف

 راد :ةذج .ةحمسلا

 هه "#١450 .يناهفصألا

 تاقيقحت نمضتي) ص ١1

 .(ةيعامتجاو ةيبدأو ةيمالسإ

 هدر يف نيبملا لوقلا -

 ب7 ط .نيعدتبملا عدب

 ةعابطلا ةسسؤم :ةدج

 صه



 يواميرلا دمجم هللا دبع ناخذ .شيودلا دمحم نب هللا دبع

 نو «رشنلاو ةفاحصلاو

 .ص 5" ه

 :ةدج  .كسانلا ماكحأ

 ةفاحصلاو ةعابطلا ةسسؤم

 5:8 هبه -8"١ رشنلاو

 3 ني

 ةعفانلا لئاسملا -

  .؟ ط ..ةعماجلا دئاوفلاو

 «ءىناهفضألا راد :ةدج

 .ص الث مه لال

 .جحلا كسانم

 .ةيوبرلا

 شيودلا دمحم نب هللا دبع

 (ماد1564-46)(ه 15:54 1/5

 .يمالسإ تتاك « سردم

 يفلزلا يف دلو
 ىلع ملعتو «ةيدوعسلاب

 .ءاملعلاو خويشلا يديأ

 يف هرمع يضف و

 قفحز دتلا
 . 2 سير

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم )١(

 ط) 5١0 ه9 ص ةيدوعسلا

 عبارلا نرقلا مالعأ نم «(؟

 ١/ رشع سماخلاو رشع
 ا

 :اهنم ًاعوبطم

 ام ةيوقتل ءىراقلا هيبنث -

 هاوق ام فيعضتل ءىراقلا

 ميدقت) ينابلألا

 فارشإ ؛زاب نب زيزعلا دبع
 نب زيزعلا دبع حيحصتو
 :ةديرب  (حقيشملا دمحأ

 ءهه ١5١١ .نايلعلا راد

 .ص 15

 فيك :باشلا ىخأ

 :ضايرلا  ؟ةوهشلا هجاوت
 45 هه 1١51١١ «نطولا راد

 .ص

 يف لالزلا دروملا

 ريسفت ءاطخأ ىلع هيبثتلا

 راد :ةليرب  لالظلا

 "اه به /1١409 «نايلعلا

 نآرقلا لالظ يف ينعي)ص

 مالسإلا ةرصنب رئاشبلا -

 راد :ضايرلا_ (ةدوعلا

 ..ص غ8 صاآقلم «نطولا

 حرشل ديفملا حيضوتلا -
 .ديحوتلا باتك لئاسم

 لئاسم ىلع دئاوزلا

 .ةيلهاجلا

 تاحضوملا ظافلألا

 .تاريخلا لئالد ءاطخأل

 ةنسلا لهأ عافد

 قلخ ثيدح نع ناميإلاو

 .نمحرلا ةروص ىلع مدآ

 ىلع تايقنلا تاهيبنتلا -

 رمتؤم ةنامأ يف ءاج ام

 دبع نب دمحم خيشلا

 .باهولا

 ىلع ةديفملا تاملكلا

 .ةنيدملا خيرات

 فصاقلا حيرلا لاسرإ -

 دئاوف زاجأ نم ىلع

 .فراصملا

 .دئاوفلا عئادب رصتخم -

 حتف ىلع قيلعتلا
 .يرابلا

 يواميرلا دمحم هللا دبع

 (ماخحا 16150 (ه 14 17م

 .يسايس « يفحص

 تيب# ةدلب يف دلو
 يف هتسارد ىقلتو ««امير

 يف عببات مث ءسدقلا
 «توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا

 مث ءمولعلا ةداهش زاحف

 زاحف ةاماحملا سرد

 يتداهش لانو ءاهتداهش



 4" يب 0 ىبيتعل | دمحم هللا دبع

 مولعلاو نوناقلا يف مولبدلا

 .ًاضيأ

 ًايماحمو ًاسردم مامع

 يف ينطولا هيجوتلل ًاريدمو

 يف «ايلعلا ةيبرعلا ةئيهلا»
 ىلإ مضنا مث .ءسدقلا

 .ىنيسحلا

 ١48٠ ماع رخاوأ يف

 ةديرج ريرحت ةسائر ىلوت
 عم ردصأ مث ,.«نيطسلف»

 ساوعن هللا دبع هليمز
 تناك يتلا «ثعبلا» ةديرج

 «ثعبلا» ةديرجب ةلص تاذ

 ثعبلا بزحو «ةيقشمدلا
 .يكارتشالا

 «5"1946 ةرازو ىف كراش

 ًانيمأ 96 ماع بختناو

 نيماحملا داحتال ًاماع
 ,©7برعلا

 : هتافلؤم . نم

 ط  ةديدجلا ةيميلقإلا -

 راد :[برغلا سلبارط] "

 اه “1١97 ءركفلا ةبتكم

 يدئاقعلا يعولا ةعوسوم)

 .(يبرعلا

 ةيبرعلا ةيفحصلا ةعوسوملا )١(
 ١/46

 - يروثلا يموقلا نايبلا -

 :برغلا سلبارط  ؟ ط
 .ه ١44 ءركفلا ةبتكم راد

 .ةثيدحلا ةيبرعلا ةكرحلا -

 .ةيموقلا -

 ةيبرعلا ةكرحلا

 .ةدحاولا

 يبيتعلا دمحم هللا دبع

 )»م ا١وؤو96-1١(ه116- )5"١

 .ثحاب «رعاش «بيدأ

 يف ىلوألا هتاسارد ىقلت

 ةيلك يف جرختو .تيوكلا

 ماع ةرهاقلا ةعماجب بادآلا
 ةعماجلا نمو 2م ١551

 يتجرد لاناهسفن

 ماع هاروتكدلاو «ريتسجاملا

 سيردتلا سرامو ,.م

 ةعماجلاب مث «سرادملاب

 ىلإ اهيف لصو يتلا ةيتيوكلا
 بادآلا ةيلك ديمع بصنم

 ًاوضع ناك امك «ةلاكولاب

 ةطبار ةرادإ سلجم يف

 ءاهرسل ًانيمأو ءابدألا

 ةلجملا» ريرحت سأرتو

 «؛«ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا

 سلجم سيئرل ًابئان لمعو
 ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو ةرادإ

 اذه يف لظو .(انوك)

 .هتافو ىتح بصتنملا

 :اهنم «ةدع تافلؤم هل

 و .كملحلا رازم» هاناويد

 رعشا و «؛نطولا يناغأ»

 «يلهاجلا رصعلا يف ملسلا
 يف مالسلاو برحلا»و

 ردص نم يبرعلا رعشلا

 دهعلا ىلإ مالسإلا
 .””هريغو ««يومألا

 فيرع يلع دمحم هللا دبع
 )م اوالال- 15150 (ه 186م1

 .رعاش «بتاك .ىفحص

 .يرادإ

 «ةمركملا ةكمب دلو

 ماع ةرهاقلا ىلإ ثعتباو

 راد نم جّرختف .ه نيكد

 .مولعلا

 ةكم ىلإ هتدوع دعبو
 نم ةرتف لمع ةمركملا

 شيتفتلا ناويدب تقولا

 ماع يفو .ةيلاملا ةرازوب

 ةسائر هيلإ تدنسأ ه6

 ةيدوعسلا دالبلا ةديرج ريرحت
 .ًاقباس زاجحلا توص

 لاوش) 7٠١ ع لصيفلا (؟)

 الكا 21٠١ ص (ح6

 م ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 ١1١5 ١. ص



 فيرع يلع دمحم هللا دبع

 يف لبق نم بتكي ناكو
 ةديرج يفو ءةديرجلا كلت
 « ةيعوبسأ تناكو .ىرقلا مأ

 ىلإ هدهع يف تلوحتف
 سأر نم لوأ وهف .ةيموي

 .ةيدوعسلا يف. ةيموي .ةديرج
 نماهل هتسائر تدتماو

 .ه 1"اله ىلإ 8

 ناك بتك ام ضعب لعلو
 نع هئاصقإ يف ببسلا
 ."”هبحأ يذلا لمعلا

 : هلامعأ نم

 وهو .لمعو لجر

 دمحم خيشلا ةايحل ةمجرت
 .هلامعأو نابصلا رورس

 ١/٠ ماع رصم يف ردص
 همه

 عاعشإلا ةرانم ةكم -
 تارضاحم نم .يمالسإلا

 يدان يف يفاقثلا مسوملا

 نرقلا يف زاجحلا مالعأ )١(

 ص ةرجهلل رشع عبارلا
 ةمجرت هلو ءك”4 15١

 ةريزجلا يخرؤم مجعم يف
 ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا
 رصعلا ءارعشو ١9 ص

 برعلا ةريزج يف ثيدحلا
 ءابدألا ةعوسومو «؛« 1

 /" نييدوغسلا باتكلاو

 يكملا بتاكلا ةيوه 8

 ١١. ل ص
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 ىف تيقلأ .ىضايرلا ةدحولا

 ىلع تعبطو .اه 85

 .نابصلا رورس دمحم .ةقفن

 (مادك151-١7)(ها 41" 14"1)

 ثّدحم «.ةمألع ملاع
 ثحاب «يلوصأ هيقف « ظفاح

 نب هللا دبع خيشلا وه

 يرامغلا قيدصلا نب دمحم

 .يسيردإرلا ينسحلا

 يف سردو «ةجنطب دلو

 مث ءاهخويش ىلع ساف
 سّردو ء.نييورقلا لخد
 رثكأو ءةيقيدصلا ةيوازلاب
 فلتخم ىف ةعلاطملا نم
 .نونفلا

 ءرهزألا نم ةيملاعلا لان

 ءرصم خويش ىلع ددرتو

 تاللاقم بتكو هنأش مظعو

 ثيدحلا يف اهرثكأ

 يف رضاحي ناكو ءفيرشلا
 . .ةيمالسإلا تايعمجلا

 رصمب نجسو نحتما

 جحو .ةئنس ةرشع ىدحإ

 .ًارارم

 ةذمالتو ..خياشم هل

 .نوريثك

 : هتافلؤم يف بتك اممو

 ىلع درلاب نيبملا حتفلا - '

 باتكل يرامغلا قيدصلا

 نب يلع ملقب /نيعبرألا
 -.يهيقفلا رصان دمحم

 عباطم :ةرونملا ةئيدملا

 بمها5: ءديشرلا

 دئاقع ةلسلس) -.صالال؟

 .(86 ؛فلسلا

 حتف باتك ىلع در وهو

 نيعبرألا باتك دقنب نيعملا
 هيف دقن يذلا «يرامغلل

 لئالد يف نيعبرألا باتك

 دمحم نب هّللأ دبعل ديحوتلا

 .(ه١148ت) يورهلا

 :ةديدعلا هتافلؤم نمو

 زاوجب ءايكذألا فاحتإ -

 .ءايبنألا ديسب لسوتلا

 يف ةيقيدصلا نوعبرألا

 :ةيعامتجا لئاسم

 ركب خيشلا نيبو ينيب -
 .ديز وبأ

 يف ةجاجزلا حابصم -

 .ةجاحلا ةالص

 .نيحلاصلا ريمس -

 ةليل ىف نايبلا نسح



 .نابعش نم فصنلا

 .نآرقلا لئاضف

 هتوح امل ينابملا دييشت -
 .يناعملاو ةيمورجآلا

 لوحفلا داشرإ راصتخا -

 .يناكوشلل

 لاسرإ ةلدأب نيعلا ةرق -
 .نيلقثلا ىلإ لكي يبنلا

 .ءايبنألا ضصق -

 ةاكزو ناضمر لئاضف -

 .رطفلا

 حرش يف لامآلا ةياهن -

 ضرع ثيدح حيحصتو

 .لامعألا

 يف تانيبلا ججحلا -

 .تاماركلا تابثإ

 ىلع ناهربلا حضاو -

 .نآرقلا يف رمخلا ميرحت

 نيبملا نآرقلا ةلالد

 لضفأ لي يبنلا نأ ىلع

 .نيملاعلا

 هقف يف داشرإلا حرش

 .ةيكلاملا

 زاوجب ليبنلا مالعإ -
 معلا
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 انكبللا

 .نيمثلا رنكلا

 نايب يف ةيكزلا ةحفنلا -

 .ةيكرش ةعدب رجهلا نأ

 يف رفاسلا حبصلا -
 .رفاسملا ةالص ريرحت

 .ميقملا

 .ميركلا نآرقلا ريسفت -

 نايب يف ةعنصل :صلا ناقتإ

 .ةعدبلا ىنعم

 يف رمهابلا قيقحتلا -

 مويلاو هللاب ناميإلا ىنعم

 .رخآلا

 نايبب ةريصبلا ريونت -
 .ةريبكلا تامالع

 .ًاثدحم نوكت فيك -

 .ةمعنلا ركشت فيك

 .هازنتسالاو يقوتلا -

 لوصوب نايبلا حيضوت -
 .نآرقلا باوث

 فوصتلا نأب مالعإلا -

 .مالسإلا ةعيرش نم

 عانتماب ةوالحلا قوذ

 .ةوالتلا حسن

 كردلاو مهفتلا نسح

 .كرتلا ةلأسمل

 ةءارب ببسب هيبنلا مالعإ -
 .هيبأ نم ميهاربإ

 ىلع ةحجارلا ةلدألا

 .ةحتافلا ةءارق ةيضرف

 ىف ديدسلا لوقلا -

 .ديعلاو ةعمجلا عامتجا

 .بطلا ىف ةماه ةب وجأ 8

 نايب يف نوعلا دادمتسا -

 .نوعرف رفك

 يف قيفوتلا ليبس

 .قيدصلا نب هللا دبع ةمجرت

 ىف ناميإلا لامك

 .نآرقلاب يوادتلا

 ال اميف لزجلا لوقلا

 .لهجلاب هيف رذعي

 فيرعتب ةيانعلا هيجوت -

 .ةياردو ةياور ثيدخلا

 بايترالاو كشلا عفد -

 لمأ ءاسن ميرحت نع

 .باتكلا

 .ىواتفلا -

 امع سابتلالا ةلازإ



 يرامغلا دمحم نب هللا دبع "هو يرامغلا دمحم نب هللا دبع

 .سانلا نم ريثك هيف أطخأ

 ١ ىف ديدسلا لوقلا

 .ديعلاو ةعمجلا عامتجا

 لضفب ءالبنلا فاحتإ

 .ءادهشلا عا ونأو ةداهشلا

 نع رارشألا عمق -

 .راحتنالا ةميرج

 يف ةيقوذلا فراعملا
 .ةيقيدصلا ةقيرطلا راكذأ

 يف ةاقتنملا ثيداحألا

 لَو هللا لوسر لئاضف

 بوجول قرشملا نايبلا -
 لهأ ةيؤرب برغملا مايص
 .قرشملا

 نآرقلا يف ايؤرلا -

 .ةنسلاو

 نع لاصفنالاو لصنتلا -

 .لاكشإلا .ةحيضف

 ةحصل ةنيبملا ةجحلا

 .ةنورملا ةرابع مهف

 .رظتنملا يدهملا -

 نايبب ةريصبلا ريوبت -

 .ةريبكلا تامالع

 ىطعملا فوؤرلا ةحئنم

 خيشلا فوقو فعض نايبب

 .يطبهلا

 ديفتسملا ثحابلا .هيبنت -

 ةعوبطملا ءازجألا يف امل

 .ديهمتلا نم

 نع لاكشإلا عفر -

 . .لاحملا ةلأسم

 يف ينمتملا ةينمأ -

 .ينبتلا ميرحت

 نايبب فطلتلا نسح

 .(؟) فوصتلا بوجو

 دجاسلا عكارلا مالعإ -

 .ةذاشلا ثيداحألا

 .تاماركو ءايلوأ -

 لضفأ يف لوقم لضفأ -

 .لوسر

 .ةدربلا دقن -

 مالسإلا لهأ فيرعت

 .مارح وضعلا لقن نأب

 درلا يف عنقملا لوقلا

 .©0عدتبملا ينابلألا ىلع

 يف مالسإلا لهأ ةديقع -

 نم .ةقباسلا تامولعملا مظعم )١(
 .ديشرلا دمحم خيشلا دادعإ

 -.مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 -«2ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صاأؤ#7 هالخا

 يف عومسملا لوقلا -

 -.عورشملا رجهلا. نايب

 «ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص#٠ مها

 ؟ (ةيشحتو قيقحت) يطويسلا

 حاتفلا دبع روكشلا دبع
 ةبتكم :ةمركملا ةكم .ادف
 «ةثيدحلا ةضهتلا ةعيطمو

 .صا66 هاك"

 يف ةنسحلا دصاقملا

 ثيداحألا نم ريثبك نايب.

 /ةنسلألا ىلع ةروهشملا:
 يواخسلا نيدلا سمش

 ؛ (ةيشحتو قيلعتو حيحصت)

 دبع فلؤملل مجرتو همدق
 .فيطللا دبع باهولا

 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب

 .صوأ١٠ ه8

 يف نيمشلا زنكلا

 -:نيمألا يبنلا ثيداحأ

 ملاع :توريب ."ط

 ءهها٠1ا"#  ءبتكلا

 .ص"اص



 يرامغلا دمحم نب هللا دبع موعد يرامغلا دمحم نب هللا دبع

 يف ناجرملا ماكآ -

 ماكحأو رابخألا بئارغ

 هللا دبع نب دمحم /ناجلا

 -.(قيلعتو حيحصت) يلبشلا
 يلع دمحم ةبتكم : ةرهاقلا

 ش .ها12/5  حيبص

 نايبب ةئملا مامت

 .ةنجلل ةبجوملا لاصخلا

 - «ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صالم5 ها

 -.نيتملا مكحملا درلا -
 5 وع «ءن.د.م.د

 .ص “6

 ةلدأ نم مارملا غولب -

 رجح ننبا“/ماكحألا

 حيحصت) ينالقسعلا

 دبع :ةرهاقلا .(قيلعتو

 فما18- .ىفنح ديمحلا

 ١ .صالوك

 يف ةيهلإلا ةحفنلا

 ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا

 لئاضف» باتك رخآب عبط)
 .(«نآرقلا يف يبنلا

 ىلع ةلالدلا كلاسم
 دمحأ /ةلاسرلا نتم لئاسم
 حيحصت) قيدصلا دمحم

 :ةرهاقلا ."ط .(ةعجارمو

 ها“ 91١“ «.ةرهاقلا ةبتكم

 ىواتف يف يواحلا

 هللا دبع لضفلا ىبأ ظفاحلا

 : ةرهاقلا -.يرامغلا قيدصلا

 ءها507 ءراصنألا راد

 .صا_6"

 ميرحت ةلدأل ءاصقتسالا

 ةيرسلا ةداعلا وأ ءانمتسالا
 ةينيدلا نيتيحانلا نم

 ملاع :توريب -.ةيحصلاو

 .ص/5 ها 5 «بتكلا

 بقعت يف ناسحإلا -

 .راصنألا راد

 يف ةيرامغلا نيعغبرألا -
 :ةرهاقلا  .معنلا ركش

 .نمحرلا دبع نيمأ ةعبطم

 .ريسافتلا عدب -

 .ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صامؤ ءه6

 يف نايبلا رهاوج

 اط .نآرقلا روس بسانت

 «بتكلا ملاع :توريب

 .صالكاك ه5

 ..ةيئيد رطاوخ -

 .ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صا8١٠ فما84

 ىلع ناهرببلا حضوأ -

 يف شيشحلاو رمخلا ميرحت
 ةبتكم :ةرهاقلا .نآرقلا

 ء«ةرهاقلا

 .صا_/ل86

 اماكن"

 يف ةراتخملا ثيداحألا

 ىمسملا «بادآلاو قالخألا
 .نادحولاو بئارغلا

 ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .صاأ5١ هلل

 يف يبنلا لئاضف

 نآرقلا ةلالد وأ «نآرقلا

 لضفأ يبنلا نأ ىلع نيبملا
 ةبتكم :ةرهاقلا -.نيملاعلا
 بها" 8 د ء«ةرهاقلا

 .صا_68

 ةيهلإلا ةحفنلا :

 ريخ ىلع ةالصلا يف

 ماكحأل جارختسالا

 يلبنحلا بجر نبا /جارخلا
 -.(حيحصتو قيقحت)

 .ءةفرعملا راد :توريب

 يباتك عم عوبطم) ه4
 فسوي يبأل جارخلا

 .(مدآ نب ىيحيو

 جيرختب جاهتبالا
 :يأ) جاهنملا ثيداحأ

 ملع ىلإ لوصولا جاهنم
 قلع ؛(يواضيبلل لوصألا

 ريمس هتاجيرخت طبضو هيلع
 :توريب -..بوذجملا هط



 مو يرامغلا دمحم نب هللا دبع

 ءه406١ ءبتكلا ملاع
 .ص*“6

 عماجلا راخزلا رحبلا

 /راصمألا ءاملع بهاذمل

 نب دمحأ هللا نيدل يدهملا

 قيلعت) ىضترملا نب ىيحي
 نب هللا دبع عم كارتشالاب

 دبعو يفارجلا ميركلا دبع
 .(ةيطع دعس ظيفحلا

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 ةسسؤم :توريب ؛يمالسإلا

 جما" ءها٠5- ءةلاسرلا

 رابخألا رهاوج :هشماهبو)
 ةجل نم ةجرختسملا راثآلاو
 نب دمحمل راخزلا رحبلا

 يدعصلا نارهب ىيحي

 .(يديزلا

 باتكو) هقفلا لوصأ ىف

 قاحسإ يبأل وه عمللا

 هثيداحأ جرخ ؛(يزاريشلا

 دبع فسوي هيلع قلعو

 «بتكلا ملاع .توريب

 .صواألو ه8

 ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت -

 قارع نبا /ةعوضوملا

 قيلعتو قيقحت) ينانكلا

 :ةرهاقلا .(فيطللا دبع

 ءهااال8 «ةرهاقلا ةبتكم

 يرونلا دمحم هللا دبع

 (ماقمخا-9:0١1)(ه 1521 1"
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 ناك امك «نآرقلا ةوالتل

 يطعي ةيرقلا دجسمل ًامزالم
 . ةينيدلا سوردلا

 ةيعماجلا هتسارد عبات
 ةيلك١ قشمد ةعماج ىف

 ةداهش اهنم لانو «ةعيرشلا
 ماع ةعيرشلا يف سناسيللا
 ةرتفلا هذه يفو .م 65
 تايلمعلا ضعب يف كرتشا

 امك «نيطسلف ضرأ ىلع

 يف تايلمع ىلع فرشأ
 1 .ىرخأ كراعم

 ةعماج ىلإ بستنا مث

 يف ريتسجاملا لانو رهزألا

 ءم ١959 ةنس هقفلا لوصأ

 «نامع يف ةعيرشلا ةيلك يف

 لينل ةرهاقلا ىلإ دفوأ مث

 دقو ءهاروتكدلا ةداهش

 .م ١91/7 ماع هقفلا

 يف ًاسردم لمع مث

 ةيلك) ةيندرألا ةعماجلا

 لمعلل لقتنا مث . .(ةعيرشلا

 كلملاةعماج يف

 اهدعبو ءةدجب زيزعلا دبع
 ةيمالسإلا ةعماجلا يف لمع

 ..6 | 85 ماع دابآ مالسإب

 ةعماجلا نم هتلاقتسا مدق مث

 نك

 يف لمعلل غرفتو ةيمالسإلا
 . يناغفألا داهجلا

 يف مهم رود هل ناك دقو

 ناك ذإ ءداهجلا اذه ةريسم

 نيدهاجملا نيب لاصتا ةقلح

 يف مهل نيديؤملاو ناغفألا

 فرشأ امك .ةيبرعلا نادلبلا

 ميدقتل ةعساو تايلمع ىلع

 تادعاسملاو تامدخلا
 ةيميلعت نم ةفلتخملا

 ةيركسعو ةيحصو

 نيدهاجملاو نيرجاهملل
 ماع ذنم مهدالوأو ناغفألا

 .م اةؤمىل'

 ةلاسر» ةلجم سسأو

 ًايمالعإ ًاربنم نوكتل «داهجلا

 داهجلا رابخأ رشنل ًايرهش
 بيهل» كلذكو . .ىناعفألا

 ةرشن يهو ««ةكرعملا
 داهجلاب ةصاخ ةيعوبسأ
 رخآ لوانتت يناغفألا

 , ؟7ثادحألا

 /ه/4 ةكرعملا بيهل )١(

 ملاعلا رابخأ هه ٠

 2ه4/19/١141 يمالسإلا
 هها4/97/١51 ةريزجلا

 نايبلا «ه١٠15١ /؟عمتجملا
 ةرخآلا ىدامج) ؟5 ع

 ددعلاو ءالا/ ص (ه٠14

 ص اهسفن ةلجملا نم 5

 -ةلاسرلا 248 - 5

 مازع فسوي هللا دبع

 نم نينثا عم دهشتسا
 امنيب (ميهاربإو دمحم) هئانبأ

 دجسم ىلإ نيهجوتم اوناك
 ةبطخ ءاقلإل «ليللا عبس

 . ةعمجلا

 هتريس يف بتك اممو
 : هداهجو

 مازع هللا دبع ديهشلا

 نيطسلف يف ًادهاجم

 نسح ملقب /ناتسناغفأو

 د :ضايرلا - نيسح ليلخ
 م" اه ١5٠١ ءةماسأ

 . ص

 دهاجملا خيشلا

 يذلا لجرلا :مازع هللا دبع

 /لاعفأ ىلإ لاوقألا مجرت

 .رماعلا هللا دبع دمحم

 «نايبلا راد ةبتكم :تيوكلا

 .ص 1:١0 صاقلع

 ثادحأ :مازغ هللا دبع

 يلع ناندع/فقاومو

 د :ضايرلا  يوحنلا

 ١١5 ه5 «يوحنلا

 .ص

 ء"؟ص ١48 عةيمالسإلا -
 هيدلو نعو هنع صاخ ددعو
 5” عداهجلا ةلجم نم
 .ها١٠41(ةرخآلا ىدامج)



 مازع فسوي هللا دبع

 مامإلا بقانم نم

 دمحأ /مازع هللا دبع ديهشلا

 .د :رواشيب  مازع ديعس

 .ص 946 2يها451؟ ؛ن

 ذاتسألا نأ تملعو

 دعي يناردبلا ناعشب رديح

 .ًاعماج ًاباتك هنع

 بتك - هللا همحر هلو

 تاعبط تعبط «ةرّيثك

 :اهنم «ةديدع

 داهج ىف نمحرلا تايآ

 ءءاقرزلا - 7 ط  ناغفألا

 ءرانملا ةبتكم :ندرألا

 . ص ١55 يه ال

 راد :دابآ مالسإ -#” ط

 .نامألا

 راد :ةذلج د 85 ط

 ١46 صادم « عمتجملا

 .ص

 ناد :ةذدج  ه© ط

 ١95 يه ١5:86 ءهعمج ١

 ص

 راد :ةذج ملط

 به |5405 .ء.عمتجمل

 .ص ١94 ه 0

 راد :ةلج ب ١٠١ ط

 المجتمع  ١645 ص .

 نضل

 ءاسملاو حابصلا راكذأ -

 راد :ةدج  ةحيحصلا

 . عمتجملا

 لبقتسمو مالسإلا -

 ةبتكم :ءاقرزلا  ةيرشبلا

 .ه ١4٠6٠ ءنانملا

 ةبتكم :ءاقرزلا - 5 ط
 2 .ها37859015 ءنانملا

 - " ط :ةلفاقلاب قحلا

 «ةوحصلا ةبتكم :تيوكلا

 . ص ه0 سيق 4

 يف لمعلامكح

 فورعملاب رمألاو «ةعامج

  ركشملا نع يهنلاو

 ؛مزح نبا راد :توريب

 ليجلا ةبتكم :ءاعنص

 هك به ”١5١ بديدجلا

 . ص

 روذجلا :سامح

 ١5:08 «قائيملاو ةيخيراتلا
 ها

 يضارأ نع عافدلا

 راد :دابآ مالسإ  نايعألا

 .ه 1505 «نامألا

 راد عيزوت :ةدج

 454 يه ١1104 «عمتجملا

 .ه

 ةنسلاو باتكلا ةلالد -

 ثيح نم ماكحألا ىلع
 روهظلا وأ لامجإلاو نايبلا
 «.؟:ناتسكاب .ءافخلاو

 ةلاسر :لصألا)د ه5
 «رهزألا ةعماج  هاروتكد

 «نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك
 .(ه17

  رمحألا ناطرسلا

 «ىصقألا ةبتكم :نامع

 ه5

 يف داهجلل رئاصبو ربع -
 راد :ةدج  رصاحلا رصعلا

 :٠ .هد١٠55مل «عمتجملا

 ءانب ىف اهرثأو ةديقعلا -

 :نامع #"  ط ءليلجلا
 . ةلاسرلا ةبتكم

  ةحفتمو ةديزم ا ط

 2ىصقألا ةبتكم :نامع

 .صص 51399 يه ٠

 هيوث ىف تاروثأملا -

 جيرخت) انبلا نسح /ديدجلا

 كارتشالاب قيلعت و حيقنتو

 - (يرثألا قحلا داشرإ عم
 ش ءعمتبجملا راد :ةدج

 .ص ا١١ا/ هلآ

 ط  ةدوقفملا ةرائملا -
 «عمتجملا راد :ةدج - "؟



 51١" يودنلا يدابآ ميظعلا فيطللا دبع دجاملا دبع

 .ص ٠١ مه 4

 ديهشلا خيشلا ةيصو -

 :رواشيب  مازع هللا دبع
 ١5١٠5 :تامدخلا بتكم

 .ص 548 .ه

 فيطللا دبع دجاملا دبع

 يودنلا يدابآ ميظعلا

 (ماكدد_-19؟7)(ه1 46 145

 .يوغل ملاع

 8 مولعلا راد يف جّوخت

 ءدنهلاب ءاملعلا ةودن

 اهيف سيردتلاب لغتشاو
 ءاماع نيرشع ةدمل
 ةغللا داوم يف ًاصصختم
 «يبرعلا بدألاو ةيبرعلا

 يف ةددعتم ًابتك فلأ ثيح

 وحنلاو «يبرعلا ءاشنإلا
 جهانم يف ترّرُق «يبرعلا
 يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت
 ْ .دنهلا سرادم

 ىلإ لقتنا دق ناكو
 ةعاذإلا يف لمعو ءزاجحلا
 يفوتو ؛ةدجب ةيدوعسلا
 , 30ه

 ةدعقلا وذ) ع لصيفلا قفز

 يمالسإلا ثعبلا .(«ه 6

 ناضمر)١ عالم جم

 ٠١ ص (ه 6

 يربجلا دمحم لاعتملا .دبع

 (ماقكه 50 (هل 41ه دد)

 مالعأ نم .ةيعادلا ملاعلا

 .ةيمالسإلا ةوحصلا

 ىلع ْرمو ءملظلاو تنعلا

 قوراف :رصم يف اهرصاع

 تاداسلاو رصانلا ديعو

 هب ٌرقتسا ًاريخأو .كرابمو

 يف هللا ىلإ ةيعاد فاطملا

 ةدحتملا تايالولا

 ةيالو يف يقبو «ةيكيرمألا
 ءًاماع رشع ينثا يسرج وين

 ."'يمالسإلا زكرملا ريدي

 : هتافلؤم نم

 يف مكحلا ماظن -

 ةبتكم :ةزهاقلا  ىراصنلا

 ا١و؟ اه 1505 «ةبهو

 ص

 روصتلا يف ةأرملا -

 ةديزم - « طا ىمالسإلا

 ةبتكم :ةرهاقلا  ةحقنمو

 /4/؟6  ةا/١4 ع ضايرلا (6)

 ١٠؟١ ع عمتجملا هه6

 174 ص (ه141/4/59)

 /5/4) ١١90 عاو لكك

 .18 نص (ه 6

 يربجلا دمحم لاعتملا دبع

 5١5 اه "95 قةبهو

 .ص

 ةبتكم :ةرهاقلا -7 ط
 . 19١ اه ٠٠6 ءةبهو

 .ص

  «”ط- ميركلا نآرقلا

 :ةرهاقلا  ةحقنمو ةديزم

 هه ١5١٠54 2(ةبهو ةبتكم

 الو ةلسلس) ص "06

 راد :ةرهاقلا ماهتالا

 اما/ ى 84 .ماصتعالا

 .ص

 ريغب جاوزلا ةميرج -
 - ةسايسو ًاهقف :تاملسملا

 ءراصنألا راد :ةرهاقلا

 .ص ١١١ ضل قث ٠

 ليدبلاو فيعضلاو عوضوملا
 ةبتكم :ةرهاقلا - حيحصلا

 ””«1: هيه ا١*١ال قبهو

 .ص

 ىفطصم تاحطش -

  ميركلا نآرقلل ةيرصعلا

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 .ص ؟18 95



 نولج نب ديجملا دبع

 ةئسلا ةيجح -

 نيثدحملا تاحلطصمو

 ةبتكم :ةرهاقلا  مهمالعأو

 هها551١/ (قةبهو

 اهماكحأ :ةيحضألا

 :ةرهاقلا  ةيوبرتلا اهتفسلفو

 يه ١4١068 قوحصلا راد

 .ص 5

 :نآرقلا يف سن ..ال -

 ةبتكم :ةرهاقلا ؟..اذامل

 ١5١ هبه ١4٠6٠ ء.ةبهرو

 .ص

 ديهشلا ليتغا اذامل

 راد :ةرهاقلا  انبلا نسح

 ١١5 .ه "١ ةا/ «ماصتعالا

 .ص

 نولج نب ديجملا دبع
 )»م اةخا_-515١1(ه101١1 140

 .رعاش «بتاك

 يف ناك .برغملا نم

 .ءاطعلاب ًائيلم هتايح

 : هلامعأ نم

 يف تالوج ءمعارب -

 يف (ءسمألا برغم
 «ناسنإلا الول ؛ةلوفطلا
 «شكارم «كلالقتسا سرام
 .ءامدلا يداو

 ضلي

 ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب
 تارضاحملاو ثوحبلا نم

 ,"0ةيبدألاو ةيخيراتلا

 شماطق ديسلا ديجملا دبع
 (م500-15968)(ه1414-60)

 «ثحابلا ءذاتسألا

 .ققحملا

 ةرتف لنم.رصم نم رفاس
 ةيلكب ًاذاتسأ لمعو «ةليوط
 تاساردلاو ةعيرشلا

 ىرقلا مأ ةعماجب ةيمالسإلا
 ًاققحمو «ةمركملا ةكم يف

 ثحبلا زكرم يف ًاثحاب
 ثارتلا ءايحإو يملعلا

 ةيعماج لئاسر ىلع فرشأو

 يف يرامعلا يقداصلا بتكو )١(

 ص) 7١7 ع لصيفلا ةلجم
 ةيتاذلا ةريسلا :(44 - ١

 نب ديجملا دبع بيدألل
 «ةلوفطلا يف» هباتك نم نولج
 :باتك يف ةمجرت هلو

 باتكلا مجارتل دشرملا

 م5 86 ص ءابدألاو

 ءارعشلا ريهاشم :باتكو

 ديفملاو 2١67 ص ءابدألاو

 ءابدألاو ءارعشلا .مجارت يف

 ع لصيفلاو #9 47 نص

 ء(اه١40١ ةجحلا وذ) 4

 ص ءاسبدألاو بدألا عم
 نفر

 شماطق ديسلا ديجملا دبع

 ةيلك يف ةصاخو «ةديدع

 ناكو «ةدجب تانبلل ةيبرتلا

 ةجرد ىلع هلوصح

 ماع ذنم ريتسجاملا

 هقيقحتل كلذو ه6

 «ةرئاسلا لاثمألا) باتك

 ذنمو «يناهفصألا ةزمحل

 متهم وهو نيحلا كلذ

 ةيبرعلا لاثمألا ةساردب

 ودبيو ءاهقيقحتو ةحيصفلا
 هتافلؤم لالخ نم كلذ

 : ةيلاتلا

 تاءارقلا يف عانقإلا

 نب يلع نب دمحأل /عبسلا

 .(ميدقتو قيقحت) شأابلا
 مأ ةعماج ؛ةمركملا ةكم

 ةعيرشلا ةيلك ءىرقلا
 «ةيمالسإلا تاساردلاو
 نم) .جما هه
 .(؟7 ؟؛يمالسإلا ثارتلا

 يبأل /لاثمألا ةرهمج

 قيقحت) يركسعلا لاله

 سراهف عضوو قيلعتو
 وبأ دمحم عم كارتشالاب

 :ةرهاقلا -.(ميهاربإ لضفلا

 «ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا
 .جما مه

 ديبع يبأل /لاثمألا -

 اكم -.(ميدقتو قيلعتو



 سيمش .معنملا دبع "ضلي رمنلا دمحأ معنملا دبع

 «ىرقلا مأ ةعماج : ةمركملا

 ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم
 ؛قشمد ؛يمالسإلا ثارتلا

 نومأملا راد :تورينب

 هاك «ثارتلل

 ثارتلا نم) -.صوةدال

 .(1/ ؛ يمالسإلا

 يف ةرخافلا ةردلا

 نب ةزمح /ةرئاسلا لاثمألا

 قيقحت) يناهفصألا نسحلا

 -.(سراهف عضوو ميدقتو

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ضاقما ءاه
 .(45 ؛برزعلا رئاخذ)

 ةسارد :ةيبرعلا لاثمألا

 :قشمد .ةيليلحت ةيخيرات

 ه5408١ ءركفلا راد

 دمحم - ردب هط نسحملا دبع

 ردب هط ننسحملا دبع

 (ماقكأا م1419 (ه1411- 1999

 «يمالسإ بتاك ءملاع

 .ربزو

 «قوسد ةنيدم يف دلو

 لوصأ ةيلك نم جرختو
 نذل ماع لصحو «نيدلا

 يف هاروتكدلا ةجرد ىلع 1

 .يمالسإلا خيراتلا

 بصانتم ةدع دلقتو

 دعاسملا نيمألا :اهمهأ

 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمل

 ريزو ءرهزألا ليكو
 ًاوضع ناك امك .فاقوألا

 سلجملاو .ةيمالسإلا

 «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا

 نونفلل ىلعألا سلجملاو
 ىلعألا سلجملاو «بادآلاو

 ةنجل سأر امك .ةفاحصلل

 .ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت

 :ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ
 ديدعلا رادصإ يف مهسأو

 ةيمالسإلا تالجملا نم

 ."'ةيبرعلا لودلاب

 تافلؤملا نم ديدعلا هل

 :اهنم ٠ . هقفلاو ةيمالسإلا

 ءةةيعويش ال مالسإ
 مالسإلا «ةيعويشلاو مالسإلا
 ..هجول ًاهجو برغلاو

 مرحم) 6 ع لصيفلا )١(

 ةلجم ء.1١؟ ص (ه5
 عا" جم يمالسإلا ثعبلا

 /مم 4 ع عمتجملا ٠

 - 15ص (ه
 ةيموقلا ةعوسوملاو 4
 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 750١-777 ص

 ءىدابملاو مالسإلا

 :بابشلا ىلإ «ةدروتسملا

 خيرات «ةايحلاو نيدلا يف

 انتراضح ء.دنهلا يف مالسإلا

 يدهملا  ةعيشلا «عيرشتلاو
 .قئاثوو خيرات :زوردلا
 نارقلا مولع «ريسفتلا ملع

 نيب ةيسكراملا ءدنهلا .ريرحت
 انلكاشم «قيبطتلاو ةيرظنلا

 ةرماؤملا «مالسإلا ءوض يف

 ةطمارقلا نم ةبعكلا ىلع

 خيرات :ينيمخلا ىلإ

 :ةطيقللا ةلحّتلا «قئاثوو

 .ةيئاهبلاو ةيبابلا

 سيمش معنملا دبع
 (ماقككأ 16180 (ه 1417-1

 .يفحص «بتاك

 «يبرعلا ثارتلاو خيراتلا

 «ةيعاذإلا ةباتكلا داور دحأ

 نم ديدعلا ىلع فرشأ

 «تايرودلاو تالجملا

 ) ريرحت سيئر لمع ثيح
 لمعو «,ي«تاللجملا ةلجم)

 مالعإلا ةرازول ًاليكو ًاضيأ
 ةحلصمل ًاماع ًابقارمو

 ًاريدمو «تامالعتسالا

 تافنصملا ىلع ةباقرلل



 يعافرلا بلاط معنملا دبع 3 .. يقوش معنملا دبع

 .0"2ةينفلا

 : هزاثآ نم

 يف تيرافعلاو نجلا

 «يرصملا يبعشل كلا بدألا

  يواهق ءرصم نم ءامظع

 ىف  نفلاو بدألا

 «ةرهاقلا شيفارح «ةرهاقلا
 «يقوش ةايح يف تايصخش
 «يبرعلا ناسنإلا ءايروس
 لطب ةريس :تاداسلا رونأ

 رعاش ءرصم حور ررح
 .ميهاربإ ظفاح لينلا

 يقوش معنملا دبع
 (ماكخك-50:)(ه14:6-)

 .عامتجا ملاع

 مسق سيرو ذاتسأ

 ةيلك ديمعو عامتجالا

 لمع .اينملا ةعماجب بادآلا

 وافلا)» ةدحتمل

 يف مهسأو «(فيسينويلاو

 ايسآ نادلب نم ددع يف

 ءطسوألا قرشلاو ايقيرفإو
 ةيمنتلل ًاراشتسم لمعو

 ىدل يعامتجالا طيطختلاو

 ىدامج) ١74 ع لصيفلا )١(
 .4 ص (ها1517 ىلوألا

 تاموكحلا ضعب
 ريتخاو «ةيبرعلا تاعماجلاو

 ًابيقن ةرود نم رثكأ يف

 نم ريثك يف هدلب لثمو

 تاودنلاو تارمتؤملا

 اياضقب.ةمتهملا ةيملعلا
 .اهتالكشمو ةيمنتلا

 ةلحر يف بتك دقو

 هلامعأو «ءليصفتلاب هتايح

 ملع» باتك يف اهجراخو
 ««نويعامتجالاو عامتجالا

 ةمالسب هرثأت ركذ هيفو

 ةيعمج يف هملعتو « ىسوم

 يه اهنأو ءةيحيسملا نابشلا

 ٠ ةساردل ةثعب يف هتلسرأ يتلا

 يف ةيعامتجالا ةمدخلا

 ..ايبمولوك ةعماج
 هاروتكدلا ىلع اهنم لصح

 هنأو

 .م 1464 ماع ةياهن لبق

 ناتسكاب ىلإ هتلخر يفو
 نوكي نأل حشر هنأ ركذ

 اهسيئرل ًايمالسإ ًاراشتسم
 هنكلو حانج يلع دمحم

 .ةيمالسإلا مولعلا لاجم

 تاعمتجملا يف ةيمنتلا

 يضارألاب ةديدجلا

 قيرط نعو «ةحلصتسملا

 نعو .«بيردتلا بيلاسأ
 ..ةريقفلا ةرسألا لفط

 تايصوت ىلإ ةفاضإ
 ثاحبأو ريراقتو تالاقمو

 تارمتؤملل ةيناديم
 ل ٠

 . اهريعو

 يعافرلا بلاط معنملا دبع

 )م اة 1-46 515)(ه1405-130)

 روص ةنيدم يف دلو

 ةسائر ىئلوتو .نانبلب
 «نيترم ةيندرألا ةموكحلا

 ةماه بصانم ةدع دلقت امك
 .يندرألا يكلملا ناويدلا يف

 هل ءًابيدأ ًارعاش ناكو

 لاجم يف ةديدع تاكراشم

 ناك ثيح .«بدألاو رعشلا

 هل رشنت ىرخألاو ةنيفلا نيب
 ةيبرعلاو ةيندرألا ةفاحصلا

 هراثآو هرعش نم ًائيش
 , 0ةيبذألا

 عامتجالا ملع قففز

 براجت .:نويعامتجالاو
 ١٠١7. لال ص «تاربخو

 لوألا عيبر) ٠١5 ع لصيفلا (5)

 مالعأ نم :باتك ه5

 حيف بدألو ركفلا



 غابصلا رودق يداهلا دبع دم يدايزلا دمحم معنملا دبع

 :ةيرعشلا هنيواود نم

 رادلا :توريب  رفاسملا :

 ١5١ بيه ا"ه9 بحتملا

 ٠ص

 يدايزلا دمحم معنملا دبع

 (ما500-695)(ه1415-550)

 .مجرتم «يفحص

 ىف ىفحصلا هلمع أدب

 لالهلا رادب «نينثالا» ةلجم
 ةلجملا ردصأ مث ءرصم يف

 سأرتو «كتايح» ةفورعملا

 يف لمع كلذك .اهريرحت

 .ةمجرتلاو فيلأتلا يلاجم
 .")اكيرمأ يف تامو

 :هلامغأ نم

 سنرول /ةايحلاب عتمتسا
 مالحألا («(ةمجرت) دلوج

 فيك «؛ةيصخشلا حاتفم
 يف رثؤتو ءاقدصألا بسكت

 يجنينراك ليد/سانلا

 بدألاو 236 ص ندرألا -
 نورصاعملا باتكلاو ءابدألاو

 198 نص ندرألا يف

 ديفم مهرواج ءالؤه ل5

 ةعوسوملا 217١/7 يزوف

 ١195/1. ةيخيراتلا

 ةدقعلا وذ)» ١1م6 ع لصيفلا قللز

 .1568 ص ( هه

 أدباو قلقلا عد «(ةمجرت)

 يجينراك ليد /ةايحلا

 فشكتسا ؛(ةمجرت)

 يرنه .أ .ميلو /كتيصخش
 ويثام /قلقلا ءافش ء(ةمجرت)

 حتأ ء(ةمجرت) لباشت

 نودروج /ةصرف كسفنل
 .(ةمجرت) نورياب

 رارج يداهلا دبع
 (ماك1-١51١40)(ه1100-1554)

 .يوبرت «بتاك

 .اكع يف ًاسردم لمع

 يهو  ْنينج مث افايو

 يف سرد مث  هسأر طقسم

 ةرادإ يف لمع .ةليقلق

 نامع يف ميلعتلاو ةيبرتلا
 :ةعاذإ يفو :؛ سلبانو نيئنجو

 يف ميلعتلل داعو «تيوكلا

 دعب غّرفتو «نينجو سدقلا
 ةساردلل ءه 4١ا ماع
 .ثحبلاو

 فحصلا ىف هتالاقم رشن
 000 ,©9ةعاذإلاو

 : هتافلؤم نم

 باتكلاو ءابدألاو بدألا (9)

 ص ندرألا يف نورصاعملا
8 

 «ليجلا راد :ندرألا ءنامع
 .ص ١55 ىه ١6

 غابصلا رودق يداهلا دبع
 ماقال 1١970 (ه 0

 .دشنم «سردم

 هرصع ءاملع ىلع أرق

 ةداهشلا لانو ءةيروس يف
 نيدلا لوصأ ةيلك نم ةيلاعلا

 ءهااالا ةنس رهزألاب

 داشرإلاو ظبعولا ةداهشو

 كانه نم ه١ ةنس
 .ًاضيأ

 «برعلا نيعب سرد
 ءنيرفعغو .ةكسحلاو
 سرادم يف مث «قشمدو:

 تس ةمركملا ةكمب حالفلا
 ىلإ اهدعبي عجر «تاوئس

 سيردتلا ىلع نّيعف 2« قشمد

 اعردل ةعباتلا اجللا ةدلب ىف
 ثيح ه1407١ ةنس ىتح

 .قشمد ىلإ لقن

 دلوم» هامس دلوم هل

 نمضتي «رونلاو ىدهلا

 يبنلا حدم يف ديشانأ
 21 ١ ١

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات (5)



 يشآ ميهاربإ باهولا دبع نضل رفظملا دمحأ دحاولا دبع

 : ًاضيأ هلو

 نآرقلا ءادن اوظفحا

 :قشمد -.هريسفتو ميظعلا

 ءها"8- ءهركفلا راد

 .صأ 5

 رفظملا دمحأ دحاولا دبع
 (ماكالظ ..:)(ها"*ةلمذل560)

 ءاملع نم ءبتاك

 .ةعيشلا

 : هتافلؤم نم

 اميف نآرقلا زاجعإ

 .©"0ثيدحلا ملعلا هفشتكا

 نسح نب دحاولا دبع

 يزينخلا
 (ماكما1955)(ه1401-1956)

 .رعاش 2

 فيطقلاب يزينخلا لآ نم
 ةدمل لمع .ةيدوعسلا يف

 لاوحألا ةرادإ ىف ةنس 5

 لوحت مث «فيطقلاب ةيندملا
 يفوت «ةراجتلا ىلإ اهنع
 يف نابعش دحألا ءاسم

 .فيطقلا

 هلو ءًاركبم رعشلا لاق

 دنع ةيئآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 .77 ص٠ ةيفامإلا ةعيشلا

 دعب ردص «ىبلق تمسر)١

 ,"7هتافو

 يشآ ميهاربإ باهولا دبع
 (ماك15:0-40)(ه 14286- 19)

 « يفحص .رعاش «بيدأ

 .يرادإ

 .ةمركملا ةكمب دلو
 « حالفلا ةسردم نم جرختو

 ًانمز سيردتلاب لغتشا مث
 ىلع جّرخت ثيح ءاليوط
 ءايدألا نمددع هيدي

 .ركفلا لاجرو «ةذتاسألا

 ةيفاقثلاو ةيركفلا ناجللا

 كراشو ء«ةيميلعتلاو ةيوبرتلاو
 دقف ءاهريوطتو ةفاحصلا يف

 ةديرج ريرحتل ًاسيئر لمع

 بتكو ««زاجحلا توص»
 نونف تالاجم فلتخم يف

 ةلاقمو ًادقنو ًارعش بدألا

 ًادقنو ةيبدأ تاساردو

 يف كراش امك ءًايعامتجا

 مجارت يف ديفملا تسرهفلا (1)

 ءا١/19١ جيلخلا مالعأ

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 36/١ برعلا ةريزج

 باتكلاو ءايدألا ةعوسومو

 971/١". نييدوعسلا

 ةمركملا ةكم يدان سيسأت
 هتايح يف ناكو .؛يفاقثلا

 فلتخمل روضحلا مئاد

 .ةيفاقثلاو ةيركفلا تابسانملا

 هتاباتك ىلإ ةفاضإلابو
 يف ةروشنملا ةددعتملا

 :اهنم «ةعوبطملا لامعألا

 ..قاوشأ» ناويد -

 .«قاوشأو

 لمحي رعش ناويد -

 ةلماكلا ةيرعشلا هلامعأ

 يشآلا لامعأ» ناونعب

 ةكم يدان ««ةلماكلا ةيرعشلا

 .يفاقثلا ةمركملا

 نع ةضيفتسم ةسارد هل

 .يدورابلاو ظفاحو يقوش

 ةكرحلا نع ةمحلم هلو -

 كو لوسرلا

 ةديصق «بتك ام رخآو -

 ملاعلا عاضوأ» نع تناك

 (؟١6) نم رثكأ يف «يبرعلا

 نعاهيف ثدحت ءأتيب

 لمؤملاو عقاولاو يضاملا |
 نم |١ ١ ]بقت 0

 نابعش) 48 ع لصيفلا (

 -ةعوسوملا» ((ه 6



 يلايكلا باهولا دبع ا دواد باهولا دبع

 دواد باهولا دبع:

 ماو 16 1)(ه141416)

 .صاق

 باّتك زربأ نم هنأ ركذي
 ءرصم يف ةريصقلا ةصقلا

 ةرهشلا نم لني مل هنأ الإ
 ىوتسمب ةقئاللا ةناكملا

١ 5 
 ”هصصق 8

 باتك ىلع هل تفقو

 نيع يف ةوصح :تاونعب

 برعلا راد :ةرهاقلا  ةمطاف
 .يناتسبلل

 دبع نب باهولا دبع

 سرافلا نمحرلا
 ماكل 1600ه 14

 .ملاع « هيقف

 سرادم يف سرد

 تناكو «تيوكلاب ماتيألا

 ةالص دعب ةقلح هل

 هقفلا اهيف سّردي برغملا
 «ةليوط ةدمل ةيبرعلا ةغللاو

 قو 187 /# «ةيبدألا ع

 يف ثيدحلا رصعلا :ءارعشو

 فلتملرأ برعلا ةريزج

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 ةيوه ءال/١ نييدوعسلا

 ١3١. ص يكملا بتاكلا

 لوألا عيبر) 7١٠١ ع لصيفلا )١1(
 .( ه1

 ةعست يلبنحلا هقفلا ينيدلا

 .ًاماع رشع

 ةيهقف تاركذم ةدع هلو

 قّمحو .ملعلا ةبلطل اهفّلأ

 ناميلس دمحمو حارجلا

 فشك١ باتك دشرمللا

 رصخأ حرش تاردخملا

 بهذم ىلع «تارصتخملا

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 ."”يلعبلا دمحأ

 يلايكلا باهولا دبع

 (ماكخأ-1؟90(ه 1417-1

 .خرؤم .«يبزح «يسايس

 ءافاي ةنيدم يف دلو

 ةيكيرمألا ةعماجلاب قحتلاو
 ىلع لصحو «:توريب يف

 يف ةيجيلخ مجارتو ريس (0)
 157 ص ةيتيوكلا تالجملا

  56ععمتجملا 5١5 |
 ١١ ص (ه/4)

 زيزعلا دبع نب دمحأ ملقب
 هتمجرت دروأو .نيصخلا

 لوألا ردصملا نم فرصتب

 ءاملع» تاتك بحاص

 .155 3١5١ ص ة«تيركلا

 مولعلا يف ريتسجاملا

 مث 219458 ةنس ةيسايسلا

 نم هاروتكدلا ىلع لصح
 :هتلاسر نع ندنل ةعماج

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا
 بادتنالل اهتضراعمو

 .ةينويهصلاو

 ثعبلا بزح ىلإ بستنا
 ًاوضع حبصأو 219464 ةئس

 يموقلا نيطسلف بتكم يف

 ةرتف لمع «بزحلا يف
 داشرإلا ةرازو يف ةريصق

 يف مث ؛ةيتيوكلا ءابنألاو
 ةيثعبلا رارحألا ةفيحص

 .ةينانبللا

 او9ا ةنس بختنا

 ريرحتلا ةهبجل ًاماع ًائيمأ
 نع ديزت ةدمل ةيبرعلا
 ًاوضع بختنا مث «ماعلا

 ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا يف
 .ريرحتلا

 ةيبرعلا ةسسؤملا أشنأ

 سأرتو ءرشنلاو تاساردلل

 «ةيبرع اياضق» ةلجم ريرحت
 م :١990 اهرودص ذنم

 يبرعلا زكرملاأشتأو

 «ةيجيتارتسالا تاساردلل

 لتقو رشنلاو تاساردلل



 يروفكرابملا هللا ديبع ضلي

 :هلامعأ نم

 .اأ955  توريب : ةيعسوتلا

 ةينيطسلفلا ةمواقملا -

 .يبرعلا لاضنلاو
 تاعلاطمو تاسارد

 .ةينيطسلف 0

 :ةيعامجل | عرازملا

 1555 - توريب

 :ثيدحلا بيروت  ٠//19.

 ةمواقملا قئاثو
 لالتحالا دض ةينيطسلفلا

 نم ةينويهصلاو يناطيربلا
 - سنوت - 1984-6
14 

 يروخلا ةلبع
 (مادكل 15150 (ه 1418-1

 .ةبتاك .«ةعيذم

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم )١(
 - 744 ص نيرشعلا نرقلا .

 ةيفحصلا ةعوسوملا «9
 ةركذتلا 48. ١//41 ةيبرعلا
 نيرشعلا نرقلا ثادحأ يف

 ردصملا يفو .54-ص

 بجاص ةنأ ركذ ريخألا
 . «ةسايسلا ةعوسومل

 لوألا ليعرلا دحأ

 يف يعاذإلا لمعلل سسؤملا
 .نانبل

 ةعاذإلا يف تلمع

 قرشلا ةعاذإ يفو ةيروسلا
 تاوئس تضمأو «ىندألا
 ةينانبللا ةعاذإلا يف ةليوط

 ةيبدألا ةايحلا اهلالخ تقفار

 يف تلمع امك «ةيفاقثلاو

 ةعاذإلاب يبرعلا مسقلا

 ىلإ تفرصنا مث .ةيناطيربلا
 .ةباتكلا

 نع باتك اهتافلؤم نم
 قفز .٠ هام ع

 ."”اهب نيزئافلاو لبون ةزئاج

 مالسلا دبع نب هللا ديبع

 )6 اؤ41- 15١ (ه15- "0

 .ثّدحم « هيقف «ملاع

 رابك ىلع همولع ىقلت
 ءدنهلا يف ةذتاسألا

 يف ه ١748 ماع جرختو

 يف ةينامحرلا ةسردملا

 ءاهيف ًاسردم نّيعو يهلد

 لالقتسا ءانثأ رطضاو

 هتيب ةمزالم ىلإ دنهلا
 ءاتفإلاو فيلأتلاب لاغتشالاو

 بجر) * ع لصيفلا )2

 .17؟4 ص اه

 .ةينامخرلا

 لهأ ةعامج دئاق وهو

 ةراقلا هبش ىف ثيدنحلا

 هتناكمل ًارظنو ؛ةيدنهلا

 لهأ ةيعمج هتنيع ةيملعلا
 ىلعأ ًافرشم دنهلاب ةيزكرملا
 تاونسل اهل ًاراشتسمو
 بصنم لغش امك .ةليوط

 لاوحألا ةئيه سيئر بئان
 .دنهلا يملسمل ةيصخشلا
 ةئيه يف ًاريبك ًاوضع ناكو

 ارتأ» ةيالوب ينيدلا ميلعتلا

 ىلإ ةفاضإلاب ««شيد هاربا
 نم ددعل هتدايقو هتيوضع

 ةيميلعتلا تاسسؤملا

 .ةينيدلاو

 ةديدع تافلؤم هلو

 «ةيدرألاو ةيبرعلا نيتغللاب

 يفاضلا هحرش اهسأر ىلع
 ةاعرم» :حيباصملا ةاكشمل

 ةاكشم حرش يف حيتافملا
 .«حيباصملا

 خيرات :ةيدرألاب هلو
 مايصلا لئاضف ؛لاونملا

 يف نيمأتلا مكح ءاهماكحأو

 .مالسإلا

 ىواتف ىلإ ةفاضإلاب
 تالجم يف تالاقمو



 ظفاح رداقلا دبع نامثع نضل نيمأ نامثع

 (07  .ةميدق دئارجو

 نيمأ نامثع

 0 ا١ةالث- ١5 8١)(ه1 ت42"

 .ةفسلفلا ذاتسأ

 ةعباتلا ةنوغزم ةيرقب دلو

 ةظفاحمب نيشردبلا زكرمل
 هجرخت دعبو ...ةزيجلا

 ةعماجب بادآلا ةيلك نم
 م 19١ ةنس لوألا داؤف

 ةثعب يف سيراب ىلإ رفاس
 ةعماجب هاروتكدلا ةسرادل

 نع هثحب ناكو «نوبروسلا

 داعو «هذبع لمحم مامإلا

 ةيلكب سردم .ةفيظو لغششيل
 «ةرهاقلا ةعماجب بادآلا

 )١( س (دنهلا) يعادلا ١1 ع “٠

 - 8ص ا (ها4١41١ لاوش)

  »457 - 4١ةفاقثلا قافآ

 لاوش) 4 ع ثارتنلاو

 لصيفلا ء١١1 ص (ه4

 عا ٠0" ناضمر) 141١4ه(.

 هنأ نيريخألا نيردصملا يفو

 زهاني رمع نع يفوت ١م
 .كأرخؤم» يفوت هنأو ءاماع
 :ةدالولا ةنس تابثإ عم

  4عةلاصألاو .م ١١

 ص (ه1116/5/1©) 544 -

 ١ى عو 4 )٠6/8/

  614ص (ه 87# :248

 زدصملا نم هتدالو خيرأتو .

 .ريخألا

 ًاذاتسأ حبصأ نأ ىلإ ىقرتو

 اسيئرو ةثيدحلا ةفسلفلل

 هتبدتناو .ةفسلفلا مسقل

 ًاذاتسأ لمعلل ةيبرع تاعماج

 «نادوسلاو ايبيل يف اهب ًارئاز
 «ةيناتسكابلا ةعماجلاو
 ةيكيرمألا ةعماجلاو
 يف رضاحو «ةرهاقلاب

 تاعماج

 نيعو ةيردنكسإلاو

 هيدي ىلع جرختو . .سمش
 ًاوضع بختناو ..ةذتاسأ
 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجمب

 ها ا"85 ةنس

 مامإلل هخيرأتب رهتشا
 ىلإ «هتفسلفو هدبع دمحم
 بهذم هيّئبت بناج
 ىلإ وعدي يذلا «ةيناوجلا»
 . . ةيلاثملا

 دقف «ءهتيصو بسحو

 يصو غةرهاقلا ةعماج

 «ةردان تافلؤم ىلع قوتحت

 نم ةعومجم مضت امك

 ةيفسلفلا بتكلا تاهمأ

 يبرعلا ثارتلا يف ةردانلا

 .يبرغلاو

 ةدعب ًافلؤم )١16١( هل

 :اهنم «تاغل

 | رمهزألا

 تراكيد /تالمأتلا

 .(ةمجرت) |
 ليمإ/طناك ةفسلف -

 .(ةمجرت) ورتوب

 .ةيقاورلا ةفسلفلا

 ةلاسر)» هذبع لمحم

 .(هاروتكد

 .تراكيد -

 .برعلا دنع ةفسلفلا -

 يبارافلا /مولعلا ءاضحإ
 :(قيقحت)

 دعب ام صيخلت -

 ."”(قيقحت)

 ظفاح ٌزداقلا دبع نامثع

 61و56 -١51١1)(ه141*-114)

 .بيدألا ىفحصلا

 ةزرابلا تايصخشلا دحأ

 ةفاحصلا خيرات يف

 اومهاس نممو «ةيدوعسلا

 ظفاح يلع هقيقش عم

 نابعش) «” ع ” نس لصيفلا (1)

 ١" عز .4 ص (ه84

 ء(ها894 لوألاعيبر)

 مايأ ء٠١15 ص نويعمجملا

 .الا/ مهبابش نم



 كاعكلا نامثع نضحك ظفاح رداقلا دبع نامثع

 يف ةماهو ةرشابم ةمهاسم
 ةفاحصلا هذه ومن

 ديلاوم نم وهو .اهقالطناو
 يف سردو «ةرونملا ةنيدملا

 ."”ةيلوألا اهسرادمو اهباّتك

 :ةعوبطملا هلامعأ نم

 يف ةفاحصلا روطت -
  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةنيدملا ةكرش :ةدج

 ا١"و٠ ءرشنلاو ةفاحصلل
 .ص 144 .ه

 ياام لااا“ ط

 .ص م51 :جم "؟

 .ْه ١4094 «ىرخأ ةعبط

 :ةدج  راكفأو روص

 يه ١5٠54 ءرشنلل ةماهت

 .- .ص 46

 - تايركذو روص د

 ءه ١4٠5 .فلؤملا :ةدج

 .جم 0

 نع تايركذو روص

 ةنيدملا  ةرونملا ةنيدملا
 ,يبدألا يدانلا :ةروئملا

 .ص ١١١ .ه * ١

 ماك د 115؟ ع نوملسملا قفز

 2مل

 كاعكلا نامثع

 نا ل فلا

 2 مميداكأ ءخرؤم

 . .يرادإ

 نيلغتشملا رثكأ نم

 يف يمالسإلا خيراتلاب
 .ثيدحلا رصعلا

 «ترمق١ ةيحاضب دلو

 .ةيلامشلا سنوت  زوحاب
 «ةيقداصلا ةسردملاب ملعت

 ىلإ م 1975 ماع لقتناو

 ةدع اهنم لصحو «سيراب
 لمعيل داعو «تاداهش

 تاساردلا دهعمب ًاذاتسأ

 ةغلل ايلعلا ةسردملابو ايلعلا
 ١978 نم ةيبرعلا بادآلاو
 مسق سأرو م 1484 ىلإ

 ةعاذإلاب ةيبرعلا جماربلا

 نم  هتمجرت لوأ يف درو (؟)

 نيفلؤملا مجارت باتك
 تناك هتافو .نأ - ؟نييسنوتلا
 رشاعلا يمالسإلا ىقتلملا يف

 (م 1919/8) ةبانع ةئيدم يف

 مويلا سفن يف «رئازجلاب
 هترضاحم دعوم ناك يذلا

 خيرات يف ةبانع رود نع
 :ص يفو .ةيبرغملا ةراضحلا

 هسفن ردصملا نم (54)
 تناك هتافو نأ فلؤملا ركذ

 درت ملو !م 1919/5 هينوي يف

 «مالعألا» يف ةنسجرتلا

 .يلكرزلل

 نع ًالوؤسمو «ةيسنوتلا
 ًاظفاحو «ةيمومعلا ةبتكملا
 ًاراشتسمو «ةيموقلا ةبتكملل

 «ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو ىدل

 ىدل ةمهمب ًافلكم نيع مث

 ١95 نم اهسفن ةرازولا

 .هتافو ىلإ

 عمجملاب وضع وهو
 «قشمدب يبرعلا يملعلا

 ةعماجب ًارئاز ًارضاحم لمعو

 ةعماجلابو «برغملاب طابرلا
 «ةيندرألاو .ةيبيللا

 .ةيروسلاو

 ٌدر وحن هرظن هجو

 ىلع ةيبيرغتلا ةوعدلا ناودع

 خيراتلاو يمالسإلا ركفلا

 نم لوأ وهو «يبرغملا

 هباتكو .ه ١55 رئازجلل

 ةكئاش ةيضق جلاعي «ربربلا»

 اهذختاو رامعتسالا اهلغتسا

 يرصنع نيب ةقرفتلل ًاحالس
 فالآ نم نيجزتمملا ةمألا
 تارشع هلو .نينسلا

 يف تالاقملاو ثاحبألا

 .ركفلاو خيراتلا اياضق خيرات

 وساد ىصحلأ دقو

 هسفن ىلع ذخأ هنأ هلامعأ
 :نيريبك نيلمع زاجنإ



 ضهيون جاجع مرو دواد دمحم نامثع

 ءايحإبو برألا لينل يلئاعلا | «يقارعلا رولكلفلا - ةيبرعلا ةعوسوملا :لوألا

 دقو «سوماقلا وأ «ىربكلا

 . 155 ماع ذنم هيف عرش

 لامشلا خيرات .: يناثلا -

 عمج يذلا ءيقيرفإلا

 .همظنو هيوبو هرصانع

 زهانيام فلأ دقو

 ةغللاب ًاباتك نيعبرألا

 تاغللا ملعو بادآلاو

 :اهمهأ «رولكلوفلاو

 يف ةيبرعلا ةراضحلا -

 / رحبلل ىطسولا رزجلا
 مه "اه .طسوتملا

0 ِ 
 ينجاطرقلا مزاح ناويد -'

 راد :توريب  (قيقحت)

 ١51١ ءعهه ١885 .ةفاقثلا

 ؛ةيسلدنألا ةبتكملا) - ص

.4 

 «يسنوتلا رولكلفلا

 1 هه لال

 تاذاعلاو ديلاقتتا . 
 :*سنوت - 7 ط  ةيسنوتلا

 .رشدلل ةيسنوتلا رادلا

 نع ةيفارجويليب رداصم

 ها اا/97/ .نودلخ نبا

 ه ”١

 ةيمالسإلا ةفسلفلا -

 ركف يف مساحلا اهريثأتو

 تموغ .رودافلس /برغلا

 نع ةمجرت) سلاغون
 رادلا :سنوت  (ةينابسإلا

 ةكرشلا :رئازجلا ؛ةيسنوتلا

 18 بهااةال «ةينطولا

 .ص

 .برغملاب ةفاقثلا زكارم

 .ربربلا -

 دواد دمحم نامثع

 (ماقالالد-1١95١)(ه 189ا/- )14"١

 فراع ءىبعش بيبط

 .ةيبطلا تاتابنلاب

 زكرمب ميلعتلا ةرسأ نم
 يحاوض نم ةيحيشلا

 .سنوتب سقافص

 هكرت مث ميلعتلا سرام

 ىلإ لامو ءممصلا ببيسب
 تاتابنلا بتك ةعلاطم

 ضعب اهنم قبطو «ةيبطلا
 سرامي نكي ملو «براجتلا

 نم هل نوناقلا عنمل بطلا
 . .كلذ

 ًارزهاج ناك باتك هل

 . قفقز

 ضهيون جاجع
 «ماوى6 _-امك4)(هزل15"105-1)

 .مجرتم «ركفم «ثحاب

 هركي ناك .نانيل ىفدلو

 ءارآ ضفريو «بصعتلا عاونأ ا

 نوريعي ال نيذلا نيدحلملا

 مارتحالا فينحلا نيدلا ميلاعت
 هتمجرتب فرع دقو .مزاللا

 «نويهص تالوكوتوربل
 ."”يمالسإلا ملاعلا رضاحو
 .(كردتسملا رظناو)

 : هلامعأ نم

 ةلودلا ءوأ ءقارعلا-

 نوس دواد لجين /ةديدجلا

 اهتمدقم عضو ؛(ةمجرت)

 ةعبطم : سدقلا  رغاد دعسأ

 .صا١٠6 ه ١"هأ «برعلا

 ملاعلا رضاح
 بورثول دراوتس /يمالسإلا

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت (1)
 .03”2/ه

 ةعوسوملا :يف ةمجرت هل (9)
 2.34/١ ةيبرعلا ةيفخصلا
 اذكه :يف ةليوط ةمجرتو

 777 1417 /9/ مهتفرع



 ميهف يلدع
 ةعبطملا :ةرهاقلا  (ةمجرت)
 «فراعملا ةعبطم :ةيفلسلا

 لوصف هيف) ه )"4#

 ةضيفتسم شاوحو تاقيلعتو
 ممألا لاوحأ قئاقد نع

 اهروطتو ةيمالسإلا
 بيكش ملقب «ثيدحلا

 .(نالسرأ

 راد :توريب - 4 طا

 ضف

 .يفحصلا

 ضفرو . .اينملا يف دلو
 كلس يف طارخنالا

 ضفرامك ..ةسينئكلا

 .هتايح رخآ ىلإ جاوزلا

 م ١94 ماع ةليمجلا

 ءمسرلا ةدامل ًاسردم لمعو

 ملعيل ةفاحصلل غّْرفت مث | س 4 ءه ٠894 ءركفلا

 0000 مم 1 يف
 ءامكح تالوكوتورب -

 :[نامع] ”  ط  نويهص

 «ةثيدحلا لمركلا عباطم

 " يف ج 4 هبه 5٠٠

2 

 راد :قشمد - 5# ط

 .سالط
 ام .:: نيطسلف نم لاجر

 ماع ىتح نرقلا ةيادب نيب

 :توريب د م4

 ١40١ «ةلتحملا نيطسلف
 .ص 5٠٠١ ىه

 :توريب - سدقلا حتتف -

 ١4٠١ :قلتحملا نيطسلف.
 .ص مه ىه

 ميهف يلدع
 )م اة9؟؟2- ١؟؟؟5)(ه41١1؟-١1*46)

 ينفلا جارخإلا داور نم

 تاحفص قيسنت ةيفيك رابكلا
 يتلا «فحصلا و تالجملا

 يف دعب اميف سّردت تراص

 بفحص يف لمع دقو

 توضو «ءادنلا تالجمو

 زور يف مث «ةصقلاو قمألا

 ءاماع 1٠ ةدمل فسويلا

 اهراشتسم حبصأ ىتح

 .ينفلا

 ..ةياور نم رثكأ بتكو

 اي باسحلا» لثم
 ةلمرأ» و ..«ليزاومدوم

 مدقو ..«؟ءاضيب بايث يف

 ءانيألل ةايحلا يف هسورد

 ..6«بأ قاروأ» هباتك يف

 ةيناسنإلا هرطاوخ بتكو
 ..«(قدص ةظحل» هباتك يف

 ةيتاذلاو ةيئفلا ةريسلا بتكو
 ناتفلا هقيدصو هذاتسأل

 يتاجُمب ناندع

 |230 ءاكبب

 يتاجغب مب ناندع

 (ماقتا و840 0141 1م

 «يوبرت «ءيفحص

 .راشتسم

 لمع .قشمد يف دلو

 ةدحولا ةسسؤمل ًاماع ًاريدم

 ةديرج] رشنلاو ةعابطلل
 نيع ؛19459 ماع [ةروثلا
 «ةيبرتلا ةرازول ًاماع ًانيمأ

 ةلود ريزوو «ةيبرتلل ًاريزوف

 ماع ءارزولا سلجم نوؤشل
 ةسائر ملست ٍلئدعب . ١

 «'ثعبلا» ةديرج ريرحت
 داحتال ًاسيئر لمع كلذك
 ةيروس يف برعلا باتكلا

 ءاواله ب 191“ ماع
 راشتسملا بصنم لغشو

 ءازولا سلجمل يفاقثلا

 ريرحت سيئرو (198)

 ىتلا ىبدألا فقوملا ةلجم

 باّبكلا داحتا نع ردصت

 .برعلا

 صصقلا نم ًاددع رشن

 -0#78.عافسويلا زور )١(

 ةعوسوملا همه 0

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا

 .778 ص



 -- ناندع

 سرامو .«ةمجرتملا ةريصقلا

 ةيبدألا تاساردلا ةباقك

 ةيسايسلاو ةيركفلاو

 .ةيموقلاو

 :ةعوبطملا هتافلؤم

 رعش نم تاراتخم -

 .1957 - ةمجرت  اكرول

 راعشأ] ةيقرش ةيؤر -
 ,©301و1/4 [ةيناباي  وكياه

 رضخ ناندع

 )م )59"١ -114١ه()1١545 :١54١

 .رعاش

 يف ةزاجإلا ىلع لصاح
 ةعماج نم ةيبرعلا ةغللا
 دحأ .ه1188 ماع قشمد

 رعشلا ناجرهم يف نيزئافلا
 ماع قشمد ةعماجب لوألا

 هاا

 ١" خيراتب ةينملا هتفاو

 ةرايس ثداح رثإ لوألا نيرشت

 . سوطرط ىلإ هقيرط يف وهو
 سقسمب ةيرق يف نفدو

 .هسأر طقسم سوطرطب

 ةيرعش نيواود ةدع هل

 امك «ةعوبطم تايحرسمو

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 1١١7 -1١8. ص

 ساس ل

 ةلاقمو ةصق بتاك هنأ

 هنيواود نم .٠ .ةيبدأ

 : ةيرعشلا

 - (رعش») لالظ -

 .ءارهزلا ةعبطم : سوطرط
 .ص ١٠٠١ .هاالثؤو١

 .ةحّرجم تاينغأ

 «ةفاقثلا ةلجم راد :قشمد

 .0ص ١1754 ه0

 مدرم ليلخ ناندع

 »م 1110-١44 (ه 40

 «يحرسم رعاش « بيدأ

 .ضاق 3 ماحم ش

 ىقلتو .قشمد يف دلو
 ءابآلا سرادم ىف هتسارد
 كلملاو ءنييرازاعلا

 ةيملعلا ةيلكلاو ءرهاظلا
 «قوقحلا ةيلكو «ةينطولا
 194٠. ماع اهنم جرختو

 مث قاماحملا سرام
 ماع ءاضقلا كلس لخد

 هيف جردتي لظو م

 راشتسم بصنم لغش ىتح

 املو «ضقنلا ةمكحم يف

 ؟ عا١ جم بتكلا ملاع (

 ةلاسر نم (ه١41١ لاوش)
 . ةيفاقثلا ةيروس

 مدرم ليلخ نائدع

 بدألا ىلإ فرصنا دعاقت

 ءاقدصألا لابقتساو رعشلاو

 دقعت تناك يتلا هتودن يف

 هتيب يف ءاعبرأ موي لك
 .ةيديمحلا قوسب عساولا

 هرعش يف متها دقو

 فصو اميس الو ,فصولاب
 زابخلاك «فارحلا باحصأ

 ..امهريغو سوسلا عئابو

 مظعم تمجرت دقو

 .ةينولوبلا ىلإ هتايحرسم

 رعشلا مالعأ نم ربتعاو

 ايفارغويلببلا يف يحرسملا
 ةعماج اهردصت يتلا ةيملاعلا
 جد ربمك

 : هقيقحتو هفيلأت نمو

 ءيلبشلا ركب وبأ

 اه 155

 .ديتنلتألا

 هفلؤمل /تايبارعألا

 قيلعتو حرش) مدرم ليلخ

 /١/ه ةهدوك عةايحلا فرفز

 444 ع ةريزجلا م 1544

 ملاع هاك

 لاوش) ؟< ع ٠١ جم. بتكلا

 ةيروس ةلاسر نم (ه

 مالعإلا ليلد «ةيفاقثلا

 .6ه١5 ص مالعألاو



 مدرم ليلخ ناندع

 دمحأ عم كارتشالاب

 عمجم :قشمد .(يدنجلا

 ءه ١86 «ةيبرعلا ةغللا

 .ص

 ليلخ /نينغملا ةرهمج

 عم كارتشالاب قيلعت) مدرم

 :قشمد -.(يدنجلا دمحأ

 45*١1 ؛ةيمشاهلا ةعبطملا
 همه

 ةيحرسم . .جالحلا -

 - لوصف ةعبرأ نم ةيرعش
 .تاديوع :توريب

 يف سدقلاو قشمد

 مدرم ليلخ /تانيرشعلا

 ةسسؤم :توريب  (حرش)

 ١و١ ه ١4 2« ةلاسرلا
 1 .ص

 ةيحرسم :نيساي ريد
 - لوصف ةعبرأ يف ةيرعش

 ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 ها

 مدرم ليلخ ناويد

 ةغللا عمجم : قشمد - ابيلص

 29 ءه لال  «ةيبرعلا
 .-ص 5

  ميكحلا نيجويد

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 اه 8 ةا/

 نم

 ليلخ /ليلخلا لئاسر -
 بيترتو ميدقت) مدرم
 ةسسؤم :توريب  (حرشو
 184 هه ١99 ,ةلاسرلا

 .ص

 ليلخ /بارعألا ءارعش

 - (حرسشو ميدقت) مدرم

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 .ص 1١91١ ه4

 /نويماشلا ءارعشلا

 (ميدقتو قيقحت) مدرم ليلخ

 - «رداص راد :توريب

 .ص ١98" ها

 ؟ىركذ ةحفص - .٠

 اه 84١"

 ةيحرسم :ةسابعلا

 ”١١97 :تاديوع :توريب

 م

 .ايمافأ ةداغ

 امارد :ايليماكلا ةداغ

 ها 48١1ا1/ «توريب - ةيرعش

 6 « غنلر يام ةعجاف -

 هه

 -ةرئاثلا نيطسلف -

 .ه 1985 «توريب

 .مزقلا -

 6 رعش

 مدرم ليلخ ناندع

 :ةينثب ليمج ةصق -

 .ةيرعش ةيحرسم

 :لخادلا نمحرلا دبع

 .ةيرعش ةيحرسم

 رعش :قشمد نم ريبع

 ١89٠ «تاديوع :توريب

 .ص ٠١6 ه

 1١7919 «ةطانرغ عرصم -

 مه

 «ةاهلم :لفغملا

 هه 6

 ةيحرسم :ايبونز ةكلملا ب

 لوصف ةعبرأ يف ةي

 ١؟84 «.تاديوع :توريب

8. 

 ها

 «رعش ناويد :ىوجت -

 2 نوح «فراعملا .راد

 ١49 «ةيماش تاحفن -
 هه

 :ةيرومع حتف ةعقو -
 .ةيرعش ةيحرسم

 ةنس ليلخلا تايموي .-

 زيلخ ملقب /ةرجهلل ؟

 بيترتو ميدقت) مدرم:
 ةسسؤم :توريب  (حرشو



 قوعادلا ناندع

 ؟+ به |5.9 .«ةلاسرلا

 ص

 قوعادلا ناندع

 (ماو85- 159500 1410-161١

 .صاق « بيدأ 9

 «بلدإ) ةنيدم يف دلو

 ةباتكب هتايح أدب .ةيروسب
 ىلإ فرضنا مث ءرعشلا
 ناكو .ةريصقلا ةصقلا ةباتك
 باّتكلا داحتا يف ًاوضع

 بتكملا وضعو ؛برعلا
 باّتكلا داحتا عرفل يرادإلا

 .ةيروسب «صمح# يف

 لود نم ًاريبك ًاددع راز

 رثكأ يف هدالب لّثمو «ملاعلا

 .يملاعو يبرع رمتؤم نم

 ةيزيلجنإلاو ةينابسإلا
 .ةيناملألاو

 :ةيصصقلا هتافلؤم نم

 «بحلا ةدحو .لاخلا تاذ

 ١ «ءاقرز سمشلا قرشتس

 «ليحرلا براق «نيكسلا

 نم ءداجمأو لاطبأ :باتكو

 ماعل ةيروسلا ةروثلا خيرات

 نوتيز ريظنو ء.م 6
 بدأ يف ةسارد ؛ناسنإلا

 انفي

 ,(7بلح نم ةصق ءرجهملا

 دلاخ يلع ناندع

 40 اةؤ4--15951)ه140--160)

 .رعاش «بيدأ

 روزاي ةدلب ديلاوم نم
 أجل ١948 ماع دعب .افاي

 ثيح ندرألا ىلإ هترسأ عم

 هنولاص ناك .هميلعت لمكأ

 ًاعمجم ءاقرزلا ةنيدم ىف

 .باّتكلل

 هتالاقمو هدئاصق رشن

 نم ريبك ددع يف ةيدقنلا

 .ةيبرعلا تالجملاو فحصلا

 يدان ةرسأ وضع ناكو

 ةطبار وضعو «يفاقثلا ملقلا

 .نييندرألا باتكلا

 :ةيملقلا هراثآ نم

 .نمزلاو ةركاذلا

 .قرزألا بحلا تالاه

 .بابضلا ىف رئاط

 ةيلاتلا- بتكلا يف كراشو
 ةطبار نع تردص يتلا

 :نييندرألا باتكلا

 .ه15017 رخآلا
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 نالهج نودع

 يف ةريصقلا ةصقلا

 ١9487  تاراتخم :ندرألا

 :ةريصق ةصق 11/-
 . واله

 :ةريصقلا ةصقلا

001 
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 نالهج نودع
 (ماكدخ 50 0)(ها424:00)

 .ثحاب

 رثإ (لوليأ) ربمتبس رهش يف
 .ثداح |

 :ناوئعيب باتك هل ردص

 ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا
 خيشلا ءارآ لالخ نم

 شيفطا فسوي نب دمحم
 .؟أط .(ها؟- 5

 ةبتكم :نامَع «ءبيسلا :

 ءها١١4 ءيرماضلا

 لصألا يف وهو) صاله“
 دقو  ريتسجاملل هتلاسر
 اهاري نأ لبق يفوت
 .(ةعوبطم

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم (؟)

 - 740 ص نيرشعلا نرقلا

 اوكا



 يودنلا ناخ نافرعلا وبأ

 يودنلا ناخ نافرعلا وبأ
 م ١و4: 0)(ه4:4.560١)

 دنهلا ءاملع نم

 .نيزرابلا

 ةساردلا نيب عمج

 ةئسلاو باتكلل ةعساولا

 اميس الو امهمولعو
 ,خيراتلا نيبو ءريسفتلا

 مولعو قطنملاو ةفسلفلاو
 بدألاو «نايبلاو يناعملا

 مولعلاو رعشلاو
 حاتفنالا عم «ةيعامتجالا
 ةرضاحلا عاضوألا ىلع

 «ةرصاعملا تابلطتملاو

 ةيلهألا ىلإ ةفاضإلاب
 «بيجعلا ءاكذلاو ةيرادإلا
 .ةيوقلا ةركاذلاو

 نيريثك ذيمالت فلخ دقو
 ءريزغلا هملعب مهيف رثأ
 .ةساردلا قوذ مهيف راثأو

 .يفاقثلا روعشلاب مهدوزو
 مولعلا راد يف لغش دقو
 ًاذناتسأ ءاملعلا ةودن

 ءاماع ”ه ربع ءًٌاديمعو

 يف اهاضق ةريصق ةرتف ىوس

 ةساردب فغش هل ناكو
 نب دمحخأو ةيميت نبا ثارت

 ءاشلاب فورعملا ميحرلا دبع. .
 خيراتو «يولهدلا هللا يلو

 نحل

 خيراتلاو .دنهلا يف مالسإلا

 .""”ماعلا يمالسإلا

 : هتافلؤم نم

 .ةعبرألا ةمئألا

 1 .مالكلا ملع -

 يف ةيمالسإلا ةفاقلا

 ينسحلا يحلا دبع /دنهلا

 نم ةمجرت» يئارلا

 .(ةيدروألا

 يرداقلا دمحأ جورع

 (ماكدا_-1؟122(ه 1405150

 .ةيعاد « يفحص

 ةلجم ريرحت سيئر

 وضعو «ةيمالسإلا «ىكدنز»

 ةعامجلل ىروشلا سلجم
 .دنهلا يف ةيمالسإلا

 نيزرابلا باتكلا نم وهو

 ةيمالسإلا ةوعدلا لاجم يف
 ًافوغش ناكو ءدنهلا يف

 ميركلا نآرقلا ةساردب

 «فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 ةيمالسإلا ةعماجلا) يعادلا )١(
 6-١0 ع3 (دنهلاب

 ثعبلا ه1

 و ع7 جم يمالسإلا

 (ه404١ ةرخآلا ىدامج)

 ص 3١١. :

 قلقلا نيدلا زع

 هيجوتل ةليوط ةبرجت هلو

 . «دنهلا يف ةيمالسإلا ةكرحلا
 ةزركفل نيسمحتملا نم ناكو

 ةيمالسإلاةعامجلا

 يف اهنع عفادو ءاهجهنمو
 بهاذملا دقتناو هتلجم

 ةوقب ىرخألا راكفألاو

 1 .ةمارصو

 ةلع هل تردص

 نيواود ةثالثو «تافلؤم

 . 27ةيدرألاب رعش

 قلقلا نيدلا زع
 (م199500-19108ه 1154 ١مهم)

 .لضانم ٠ ىسايس

 لانو ءافيح ىف دلو

 تايضايرلا ىف ةداهش

 نم ءايميكلاو ءايزيفلاو

 ذنم متها .قشمد ةعماج

 .«ملقلا يحو» ةطبار ىلإ

 هصصق نم ةعومجم رشنو

 هطاشت عم كلذ قفارتو

 يذلا يسايسلاو يركفلا

 عالا جم يمالسإلا ثعبلا قفز

 نص (ه105١ ةجنحلا وذ) 4
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 نديرم ةزيزع

 .قشمد يف تاونس

 ةعباتمل اسنرف ىلإ رفاس
 ةداهش لانو ءايلعلا هتسارد

 ءايميكلا يف هاروتكدلا

 .هييتاوب ةعماج نم ةيئايزيفلا
 يف بختناو 2١9564 ةلس

 داحتال ًاسيئر هسفن ماعلا

 .اسنرف يف نيطسلف ةبلط
 دومحم لايتغا دعبو

 ةمظنمل ًالثمم نيع يرشمهلا
 اسنرف يف ةينيطسلفلا ريرحتلا
 وه ليتغاو 2م #/1١91 ةنس

 .كانه رخآلا

 ثارتلا راهظإ ىلع لمع
 سيسأتب ماقو «ينيطسلفلا

 يف ةينيطسلفلا امنيسلل مسق
 .سيرابب ةمظنملا بتكم '

 : هلامعأ نم

 تاقاطبلا ربع نيطسلف

 .ةيديربلا

 .ينيطسلفلا قصلملا -

 :ليثامت الب ءادهش - |
 ١54٠٠ «ةيصصق ةعومجم

 هه 1 ا فق

 - 15948 ص نيرشعلا نرقلا

 0 5مل

 ضف

 نديرم ةريزع
 (مماقكك 00 (ه1 1#

 .ةثحاب «ةبيدأ

 ةجرد ىلع تلصح

 ةرهاقلا ةعماج نم هاروتكدلا

 ةيموقلا) اهناونع ةلاسرب

 | رجهملا رعش يف ةيئاسنإلاو
 يف تمهسأو .؟يبونجلا

 برغملاب بيرعتلا ةلمح
 'سيردتلا ثسرامو «يبرعلا

 - اهدلب - ةيروس تاعماجب

 .ةيدوعسلاو برغملاو

 5 رهاني رمع نع تتامو

 .ًاماع

 ثاحبألا نم ديدعلا اهلو

 :اهنم «تافلؤملاو

 يف رعشلا تاكرح»

 قيفوت١ و «؟ثيدحلا رصعلا

 دقنلا يف هؤارآو ميكحلا

 يف صوصنا و .«بدألاو

 و ««رصاعملا ىبرعلا رعشلا

 ةيموقلا نيب ةيحرسملا» |
 ةيصقلا»و «ةيلحملاو

 ةيناسنإلا ةيموقلا :«ةياورلاو
 «يبونجلا رجهملا رعش يف
 ” طو .454١-ةرهاقلا
 يف يموقلا رعشلا» ناوئعب
 - قشمد ««يبونجلا رجهملا

 «٠ ص فه ركفلا راد |

 نوراه ةزيزع

 ينل

 : نوراه ةزيزع
 (ماكوا 115590 (ه14 25 نراذف]

 .ةرعاش

 ةنيدم يف تدلو

 ةسارد تسردو «ءةيقذاللا

 .اهدلاو لزنم يف ةصاخ

 يف جمارب ةمدقم تلمع

 يفو «يروسلا نويزفلتلا
 * .ةعاذإلل ةماعلا ةئيهلا بتكم

 .نويزفلتلاو

 رعشلا عم اهتلحر تأدب

 ترشنو «ةركبم نس يف
 «نفلا ةرمخ» اهدئاصق ىلوأ

 ةلجم نم لوألا ددعلا ىف

 يف ة رداصلا «ة راثيقلا»

 ١445 ناريزح يف ةيقذاللا

 بناج ىلإ اهمسا ناكو م
 ردصتت تارعاشلا نم ةلق

 يف ةيبدألا ةفاحصلا

 .تانيتسل او تائيسمخل جلا

 «بادآلاو بيدألا» :اهيف

 و ؛ةفاقثلا»و ءنانبل

 رخآلا عيبر) ١4٠0 ع لصيفلا :(7)

 311١ ص( ه5

 ١156 ص تايروسلا تابتاكلا

 ردصملا يف اهتبسن تدروو

 . !«نويرما لوألا



 يسابعلا نيدلا رون ماصع

 ففقوملا»و «ةفرعملا»

 وا«حابصلا»و «يسدألا

 و «يمالسإلا ندمتلا»

 .ةيروس يف ؛ءادصأ»

 نم ديدعلا يف تمهسأو
 .ةيرعشلا تاناجرهملا

 نع ةريثك تاسارد تيك
 .©)اهرعش

 اهتافو دعب اهناويد ردص
 ةزيزع ناويد :ناونعب

 ةفيفع دادعإ /نوراه
 دبع ميدقت ؛ينصحلا

 ةفلإ .ءطوؤنرأ فيطللا

 ةودنلا :رشنلل يبورد

 .ها1417 ؛ةيفاقثلا ةيئاسنلا

 (ماكخك_-1514)(ه155-1545

 '.رعاش .

 «يسابعلا» ةلئاع نبا

 ؛ ترهتشا .يتلا ةيدفصلا

 .ًاملع هدلاو ناكو .ءاهقفلاو

 ميلعتلاو ةيبرتلا مالعأ نم
 7 .نيط اف يف

 ىقلتو :«توريب يف دلو

 ناضمر) ٠١ ع لصيفلا )١(

 1١5. نص (ه114

 و ؛ديدجلا»
 | يماس :قشمد  .يبلدإلا

 نا م

 ةنجللا يف ًاوضع ناكو

 ررحتلا ةبصع  ةيزكرملا
 دحأو «نيطسلف يف ينطولا

 يف نيزرابلا نيررحملا
 .ةيؤافيحلا «داحتالا) ةفيحص

 ةريخألا ماوعألا يفو

 اهبحأ يتلا افيح نم لقتنا

 لمع ثيح ءسدقلا ىلإ
 تاساردلا ةعيمج» يف ًاثحاب

 تائم رشنو .«ةيبرعلا

 و ؛داحتالا» يف دئاصقلا

 .«سدقلا»

 ١ ءاعبرألا موي يفوت 1

 :ديصقلا بيهل :هل
 ىففإا 253

 . رعش ناويد

 ,يقح ميهاربإ خيش ناولع
 يناولعلا

  15-0(ه 1١97 1-١ؤوؤوام( :

 .يبرملا ملاعلا 0

 ؛عا١٠ جم بتكلا ملاع فشل |

 نم (ه١١٠4١ رخآلا عيبر)
 ًالقن «ةيفاقثلا نيطسلف ةلاسر
 5/١6/ داحتالا نع
 باتك ةعوسوم م8

 نيرشعلا نرقلا يف نيطسلف
 ص ١١",

 يناولعلا يقح ميهاربإ خيش ناولع

 مل يذلا «ليلجلا يخيشو
 فاوس ذاتسأ ىلع ذملتتأ

 خيش دي ىلع ب ٌبرتأ ملو

 «بسنلا ينيسح .هريغ

 .بهذملا يعفاش

 ةداهشلا ىلع لصح

 لصوملا نم ةيئادتبالا

 ةيلك يف جّرختو .«قارعلاب

 ١7854 ماع قشمدب ةعيرشلا

 ةيدوعسلا يف سرردو هه

 ةوعدلل غّرفت مث «ةدم

 يف ةقيرطلل ًاخيش داشرإلاو
 نع دعبت يتلا ةولح ةيرق
 .(ةيروسب) يلشماقلا ةنيدم

 هيخأ ةافو دعب مك ٠٠

 ضاير يف يخيشأشن
 ةيقالخألا ميقلاو لئاضفلا

 ىلع عرعرتو «ةليبنلا

 ذنم ةنامألاو ةدابعلاو قدصلا

 تدفتسا دقو «هرافظأ ةموعنأ

 هل تمجرتو ءريثكلا هنم

 .«مالعألا ةمتت»

 :تافلؤملا نم كرت

 يف تالاحلا ماظن -

 كارتشالاب) تاكرتلا لاوحأ

 يرون دمحم خيشلا عم



 يناولعلا يقح ميهاربإ خيش ناولع

 ميدقت ؛(يوشريدلا

 ل بوقعي فسويالملا

 «نيدفارلا ةعبطم :يلشماقلا

 اه ا"9

 خيشلا هدلاو ةريس

 .(طوطخم) يقح ميهاربإ

 مهدأ يلع
 (ماكدا- 14590 (ه1 401 16"1)

 .ثحاب «بيدأ

 . .ةلماش ةيعوسوم ةفاقثو
 .هسفن ىلع دامتعالاب

 «ةيسايسلا ةايحلا بنتجا

 قشو «بازحألا نع دعتباو
 «ةصاخلا هتاردقب هقيرط

 ناكو ..ةيتاذلا هبهاومو
 «داقعلاب ةديج ةقالع ىلع

 ضعب ميدقت ىلوت يذلا
 .هيلع ىنثأو ءهبتك

 لاطبألا مجارت نقتأ
 .تايصخشلاو

 ةغللاديجي وهو
 . .ةمات ةداجإ ةيزيلجنإلا
 نيمجرتملا مهأ نم ناكو
 ةعومجم مجرت دقو .اهنع
 ةيفسلفلا تافلؤملا نم
 ..ةيبدألاو ةينفلاو

 ةلجم ىلع ةرتف فرشأ

 ضححلا

 يتلا (يبرعلا باتكلا)
 ةمدخل رصم يف تردص

 ,20هب فيرعتلاو باتكلا

 : هلامعأ نم

 . .روصنملا رفعج وبأ

 - ةيعويشلاو ةيكارتشالا -

 .ن .د م .ذ

 مالسإلا يخرؤم ضعب -
 ةضهن ةبتكم :ةرهاقلا

 ١694 به ١"ة- -(ءرصم

 .07 ؟خيراتلا نم) - ص

  حخيراتلا خيرات -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - نص 5” اه /41 "1١

 .(5 ؛؟كباتك)

  ةيرسلا تايعمجلا
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - ص ا
 .(4"17 ؛أرقا)

 ءهفمه ١6

 ميدقت ؛ ةيعويشلا ةقيقح -

 رياربف - 86 ع (رصم) ةفاقثلا )١(
 2يف ةمجرت هلو م اوما

 ةيرصم ةيصخش ةئام :باتك

 187 ١8١ ص ةيصخشو

 رياني يف تام هنأ هيفو
 ص ةيبدأ ممقو .م 47

 5” ا

 مهدأ يلع

 يرصملا بتكملا :ةرهاقلا

 ١5١ يه ااذخ8- «ثيدحلا

 .ص

 .(ةمجرت)

 .شيرق رقص -
 .ةيخيرات روص

 بدألا شماه ىلع

 ركفلا راد :ةرهاقلا  دقنلاو

 ١5١ بم ااا"ا/ل ل «يبرعلا

 .ص

 .ةيوضوفلا -

 نم براهلا وأ ءاناريف

 ةعبطم :ةرهاقلا.- ةئيطخلا

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل

 هه اا١"58 ءرشنلاو

 ؟ناسنإلا ىقشي اذامل

 عمتجملاو ةايحلا يف لوصف

 ةبتكم :ةرهاقلا خيراتلاو

 مه -8"١ ءرصم ةضهن

 .نص 561

 تنانير تارواحم -

 نائير تسنرأ /ةيفسلفلا

 راد :ةرهاقلا - (ةمجرت)

 .عبطلل روصعلا

 ةيسايسلا بهاذملا

 راد :ةرهاقلا  ةرصاعملا



 رداقلا دبع نسح يلع

 اه5 هال  ؛فراعملا

 .4 ؛أرقا) - ص

  دابع نب دمتعملا

 يبرعلا زكرملا :توريب
 ياش د «مولعلاو ةفاقثلل

 ؛برعلا مالعأ) - ص ”5*
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 ةايحلا ىف تارظن

 راد :ةرهاقلا - عمتجملاو

 ١ا/ ءه 1"ة4 «فراعملا

 .ص

 رداقلا دبع نسح يلع

 (ماؤؤ 150 (ه 141١11

 ءاملعلا رابك ةئيه وضع

 ةقيرطلا خيش ءرصمب
 .ةيلذاشلا

 دهعملإ يف سرد
 مث «ةيردنكسإلاب يرهزألا

 رفاسو .رهزألا ىلإ لقتنا
 ىلع فّرعتو ءابوروأ ىلإ

 لثم نيقرشتسملا ضعب
 «بيجو نامتراهو نوئيسام

 نيقرشتسملا دوهجب داشأو

 دلوجو كدلون لثم نيرخآلا
 اومدخ مهنأو ..رهيست

 !!نيسرادو ءاملعك مالسإلا

 نم هاروتكدلا ىلع لصح
 م15 ماع نيلرب ةعماج

 ةعماج نم ىرخأ هاروتكدو

4: 

 يفو .م1944 ماع ندنل

 سيسأت يف كراش ندنل
 أشنأو «يمالسإلا زكرملا

 ةغللاب ةيمالسإ ةلجم

 ىلوت رصم يفو .ةيزيلجنإلا
 نيدلا لوصأ يتيلك ةدامع

 .رهزألاب ةيمالسإلا ةعيرشلاو
 .ديحوتلاو هقفلا سّردو

 رابك ةئيهب ًاوضع ناكو
 عمجمب ًاوضعو «ءاملعلا
 ةوالع «ةيمالسإلا ثوحبلا

 ةقيرطلا خيش ناك هنأ ىلع

 جراخو .ةيرداقلا ةيلذاشلا
 هقفلل ًاذاتسأ ناك رصم

 «ندنل ةعماج يف يمالسإلا
 ءايبمولوك ةعماجب ًاذاتسأو

 يمالسإلا زكرملل ًاريدمو
 ىلع فرشأ امك .نطنشاوب

 ادنكب يمالسإلا زكرملا

 . ."'يييراكلا رحبلا رزجو

 :اهنم تافلؤم هلو

 .ةلزتعملا ةلاسر -

 يف ةعيرشلاو ةديقعلا

 يف يعيرشتلاو يدقعلا

 لوألا عيبر) ع ةرهاقلا )0(

 .(هائ١

 يجقدنب نيسح يلع '

 سانجإ /ةيمالسإلا ةنايدلا .
 ةمجرت) رهيست دلوج
  (نيرخآ عم كارتشالاب

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 .ه ١55 يرصملا

 «يبرعلا دئارلا راد :توريب
 .ص 7848 هاو

 ميركلا دبع /جارعملا -
 جيرخت) يريشقلا نزاوه نبا
 راد :ةرهاقلا (قيقحتو

 ءه 1١84 «,ةئيدحلا بتكلا
 بادآلا ةيتكم) نص 38ه
 .(؟ ؛ةيفوصلا

 خيرات يف ةماع ةرظن -

  ا"ط ىمالسإلاهقفلا

 بتكلا راد :ةرهاقلا
 م8 اه 188 ؛ةئيدحلا

 .ص

 يجقدنب نيسح يلع

 ماحكم 1550ه 144)

 .لضاف

 «ةمركملا ةكم يف دلو
 يف مولبيد ىلع لصحو

 «ةرهاقلا نم ةفاحصلا

 ,"”ةحصل أ ةرازو يف لمعو

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم قففز

 دف ص ةيدوعسلا



 جادخ نيسح يلع

 ىف ردص دحاو باتك هل

 اه اما ماع فئاطلا

 هيف «رونو تاملظ# ناونعب

 هيفا دروي امك «ةيمالسإلاو

 يف هءاراو ءهتايركذ

 .. .تايصخشلاو ثادحألا

 يف اهدجت ال دئاوف هيفو
 1 .!هريغ

 (ماكف1 151400141" 1550

 .ىفحص «بيدأ

 «نانبلب ىتم رفك يف دلو
 . .ًاميتي يبرو

 يدان هامسأ 9١ه ةنس
 اشاب ناطلسب ًانميت ناطلس

 وهو 2«ميتي تاركذم»

 اهيف ثدحت ةفيرط تايموي
 مايألا نعو ءهسفن نع

 ذنم اهاساق يتلا ءادوسلا

 اذهل مدقو .وبحي ًالفط ناك.
 ىفو .طالبنج لامك باتكلا

 ةيعمج سسأ 19450 ةنس
 ملقلا بابرأ عيجشت

 بهاوملا باحصأ ةدعاسمل

 ءمهتافلؤم رشن ىلع
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 رارمتسالا ىلع مهعيجشتو
 .ةيباتكلا مهتادوهجم يف

 :ةعوبطملا هتافلؤم نمو

 و.219169 ميتي تاركذم»

 ١9519 «شارفلا ىلع ءامد»

 «ةرباع» ىلإ همسا لوح مث

 .19456 ةنس هعبط داعأو

 ةطوطخملا هبتك امأ

 بئذلا و «يكبي رثو» :يهف

 ىف ةاتف» و «فاحللا تحت

 ."7«مالظلا

 يحلاصلا دمحلا يلع
 (مادك1:- 151١42 (ه111 6 100

 ءرّسفم.:كراشم ملاع
 .رشان

 . «ميصقلاب ةزينع يف دلو

 ءميركلا نآرقلا ظفحو

 يف بتكلا تاهمأ سردو
 هخيش مزالو ءةركبم نس

 رصان نب نمحرلا دبع
 . .يدعسلا

 دهعملا ىلإ بستنا

 ىلإ مث «ضايرلاب يملعلا
 دهعملاف ؛ةعيرشلا ةيلك
 لاثم ناكو ءءاضقلل يلاعلا

 ١/ زوردلا مالعأ مجعم (9)

 يحلاصلا دمحلا يلع

 .داهتجالاو دجلا

 نيسسؤملا مهأ نم دعي
 تاهمأب ةرماعلا ةزينع ةبتكمل

 ًاريدم لمعو ءبتكلا
 رادب بتكلا تاعدوتسمل

 ةسسؤم أشنأو «ةيرجهلا

 ءديلجتلاو ةعابطلل رونلا
 عباطملا مدقأ نم ربتعت يتلا

 تداعأ دقو «ضايرلا يف

 .بتكلا تاهمأ ةعابط

 ةعومجم هتقفن ىلع عبط
 ةعومجم كرتؤ «بتكلا نم

 : يه «تافلؤملا نم

 ىلع ريثملا ءوضلا -

 ةسسؤم :ضايرلا -.ريسفتلا

 «مالسلا راد ةبتكم :رونلا

 .جما هها6

 مالك نم هعمج دقو

 لالخ نم ميقلا نبا ةمالعلا

 ةبارق هيف يقبو «هتافلؤم
 ردصمو) . ًاماع رشع ةسمخ

 .(باتكلا اذه نم هتمجرت

 ةمتاخو ةمدقم :نايبلا

 نمحرلا دبع عم كارتشالاب)
 :ضايرلا (يرسودلا دمحم

 ةعابطلل رونلا ةسسؤم

 .صااك ها6

 ماقملا لوح تاهيبنتلا -



 .تاحارتقاو ىئمو

 ةسسؤم عباطم :ضايرلا
 .ص1354 ءها)78 - ءرونلا

 دبع مامإلا:ةلاسر

 عبط ) لوألا زيزعلا

 :ضايرلا .(حيحصتو

 - «ةعابطلل رونلا ةسسؤم
 . ينعي) نضصهأا ,مهالالك

 ةنس ىفوتملا دوعس لآ
 ..(ه 4

 مع ءزجل ريسفتلا ةاون 5

 ةسسؤم :ضايرلا -.كرابتو
 .ةعابطلل رونلا

 ىلإ نيملسملا ةوعد
 .نيدلارئاعش ما رتحأ

 « مالسلا راد ةبتكم :ضايرلا

 .صالا ءها11*

 /اهتلدأو لوصألا ةثالث

 :ضايرلا -.(حيحصتو عبط)
 «.ةعابطلل رونلا ةسسؤم

 .صا6 ه6

 يف مساقلاو راطعلا -
 .ه1784١ «نازيملا

 يقلخ يلع
 )م اة1511-١44)(ه14:6 177)

 .صاق .ملعم

 نان

 امود ةقطنم يف دلو

 نم جرختو «قشمد راوجب

 ةنهم سرامو نيملعملا راد

 فظش ىئاعو ءميلعتل تلا

 قشمد يف درشتلاو شيعلا

 هتايح علاطم يف توريبو
 .. .ةيلمعلا

 © يف ةريصقلا ةصقلا بتك

 ليج نم دعيو ءركبم تقو
 ةصقلا خيرات يف داورلا

 نمو «ةيروس يف ةيبرعلا
 يف اهرشن يتلا هصصق رهشأ

 :فحصلاو تالجملا

 نيأ)و (كشلاو ةريغلا»

 (يدنفأ روصنم) و (اهدجأ

 (ةموحرملا) و (سأكلا) و

 ..(ليقثلا فيضلا)و

 ىلإ هصصق ضعب تمجرتو
 .ةينابلألا ةغللا

 :ةعوبطملا هلامعأ

 صصق - فيرخو عيبر -
 ١"١99. «قشمد

 صصق - فيرخو عيبر -
 داحتا نع :قشمد  ؟ط -

 «برعسلا باتكلا
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 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 .مق71 - م٠٠ ص

 يناروكلا وديس يلع

 يلاع دمحم < رمد يلع

 ءارمح

 يناروكلا وديس يلع
 (ماوقكك-15:8)(ه1415-1555)

 ءيسامولبد ءبتاك

 .يوغل ءمجرتم

 .ندرألاب ناّمع يف دلو

 ةنس ةيئادتبالا هتسارد أدب

 ةسردمب نامع يف 5

 ةرم لوأ نوينامثعلا اهحتتفا
 اولعجو مم ١4١6 ةنس

 «ةيكرتلا ةغللاب اهيف سيردتلا
 قحتلا ١47١ ةنس يفو

 ةنيدم يف ةيزيلجنإ ةسردمب
 ةسردم ىعدت سذدقلا

 اهيف متأو «تبوج نارطملا

 ةياهن يفو .يوناثلا هليصحت

 ةعماجلاب قحتلا 1974 ماع

 «توريب يف ةيكيرصألا
 ١5184 يف اهنم جرختو ْ

 يف مولع سويرولاكب ةجردب
 ناكو ءداصتقالاو ةسايسلا
 .يعماج يندرأ .لوأ

 نيع ١474 ماع يفو
 يف ةيزيلجنإلا ةغلل ًاذاتسأ
 «ةيموكحلا نامع ةيوناث
 نيع ماوعأ ةسمخ دعبو
 يعيرشتلا سلجملل ًاريتركس

 يف ًاريفس نيع مث .يندرألا 3



 يناروكلا وديس يلع

 ةرقنأو نميلاو ةيدوعسلا

 .ىسمدو

 ةرتفلا هذه لالخ بتكو

 ىلإ نامع نما باتك

 نع ًابيتك عبط مث ««ةيدامعلا

 ةيلصنقلا تاميلعتلا

 ةليوط ةرتفل ناك «ةيندرألا

 يفظومل ديحولا عجرملا
 يف يلصنقلا كلسلا

 تارافسلاو تايضوفملا

 كلذ دعب ىلاوو .ةيندرألا

 لازي الو «ةمجرتلاو فيلأتلا

 : يه هذهو ًاطوطخم اهضعب

  عفرأ نسحل /داركألا -

 .ةيزيلجنإلا نع مجرتم

 /ناعجشلا نيب ةلحر

 اناد يكيرمألا يفحصلل

 نع مجرتم- ثيمش

 .ةيزيلجنإلا

 اباهم ةيروهمج -

 اوي ساموتل /داركألا

 دقو «ةيزيهلجنإلا نع مجرتم

 .عيضاوملا

 رشن دقو .ناتسرلورللا

 دلجملا نم يناثلا ددعلا يف

 نال

 عمجملا ةلجم نم يناثلا

 دادغب يف يدركلا يملعلا

 2 .19ا/4 ةنس

 يقرشلا ميلقإلا ةلكشم

 نع مجرتم ايكرت يف
 نيمأ دمحم هفلؤمل .ةيكرتلا

 نميلا عوبر يف ةلحر

 مامإلا دهع تايرخأ يف

 ىلإ نامع نم -
 يف ةلوج «ءوأ «ةيدامعلا

 :ةرهاقلا  ةيبونجلا ناتسدرك

 ءه ١884 ,ةداعسلا ةعبطم

 .ص 1

 يدركلا سوماقلا

 - يبرع - يدرك :ثيدحلا

 قرشلا ةكرش :ناّمع

 ١5١٠68 .ةعابيطلل ظسوألا
 قفز

 . اه

 شلش يلع
 (ما1516-156)(ه1414-1182)

 «ثحاب « بيدأ ءركفم

 روكسراف .ةنيدم يف دلو
 ىلع لصحو ءرصمب

 .ريخألا هباتك نم هتمجرتو )١(

 هاروتكدو ريتسجامو سناسيل
 نم مالعإلا و ةفاحصلا يف

 .ةرهاقلا ةعماج

 نم ديدعلا يف لمع

 ةيبدألا تالجملاو فحصلا

 نطولاو رصم يف ةيفاقثلاو
 ارضاحم لمع امك «يبرعلا

 تاساردلا دهعم يف

 تاعماجلا ضعبو ةيقيرفألا

 ناكو «ةيكيرمألاو ةيبوروألا

 نييفحصلا ةباقن يف ًاوضع
 ًاسسؤم ًاوضعو ؛ةيرصملا
 «يرصملا باتكلا داحتا يف

 لدابتلا ةنجل يف ًاوضعو
 ىلعألا سلجملاب يفاقثلا
 .ةفاقثلل

 يف ةلعافلا هتامصب هلو
 وهف «ةيبرعلا ةيفاقثلا ةايحلا
 : ايقيرفأ بدأ مجرت نم لوأ

 .ةريصق اصصقو ءارعش

 عانقلا فشكو ءًاحرسمو

 لاكشألاب ينغلا اهثارت نع

 هطاشن دتماو .ةيبدألا

 ' لمشيل «ىبدألاو ىفاقثلا

 ثارتلا لاجم يف قيقحتلا

 بدأو ءمجارتلاو

 دقنلاو حرسملاو «تالحرلا
 ةصقلا يف عونتملا يبدألا

 - .ةياورلاو رعشلاو

 ةرهاقلا ناجرهم يف تام



 شلش يلع اني شلش يلع
 ناكو «يبرعلا رعشلل لوألا

 رعشلا ىدص» :هيف هثحب
 .«ارتلجنإ يف يبرعلا

 ردص ه 1١418 ماع يفو

 يلع» ناونعب باتك هيف
 «بئاغلا رضاحلا شلش

 نمحرلا دبع هّدعأ يذلا

 .شلش
 :هلامعأ نم

 لامعألاةلسلس
 نيدلا لامج :ةلوهجملا

 - (ميدقتو قيقحت) يناغفألا

 ؟ها97 هه ١40١ال ءرشنلاو

 .ص

 يف نوساملاو دوهيلا -

  ةيخيرات ةسارد :رصم

 مالعولل ءارهزلا :ةرهاقلا

 ماو هه ١407 .يبرعلا

 . نمي

 لامعألا ةلسلس -

 هدبع دمحم :ةلوهجملا

 :ندنل  (ميدقتو قيقحت)

 بتكلل سيرلا ضاير
 ا١همه هه 5١*١٠ال ءرشنلاو

 .ص

 لامعألا ةلسلس -
 يفطل ىفطصم :ةلوهجملا

 قيقحت) يطولفنملا

 ضاير :ندنل .(ميدقتو

 ءرشنلاو بتكلل سبيرلا
 .ض ١57 هه /

 يف ةيبدألا تالجملا

  اهرودو اهروطت :رصم

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 .باتكلل ةماعلا

  يقيرفإلا بدألا نم -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 --نض ١١8 ء.ه “8*١

 .(ص ؟44 ؛أرقا)

  دقانلا دعقم ىلع
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - ص #١5 ء.ه م
 .(ه 08 ؛أرقا)

 - ءابدألا ثدحتي امدنع

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - ص 1١68 بده 4

 .(471/ «أرقا)

 ةيبدألا تالجملا ليلد -

 ايفارجويلبب :رصم يف

 م 8#1١89_ ١96579 :ةماع

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا
 مف ١1١٠8 .باتكلل ةماعلا:
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 /ايقيرفأ نم ءابدأ ةعبس -

 راد :ةرهاقلا -.(ةمجرت)

 املك هيه ١"ةال .لالهلا

 ؛لالهلا باتك) . ص
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 عقاولاو ملحلا :اكيرمأ -

 «لالهلا راد :ةرهاقلا

 - ض )١اله اه 84

 .(444 ؛لالهلا باتك)

  ةيقيرفإلا اماردلا
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - ص 5 قركخحا

 1٠١(. ؟كباتك)
 به

  امئيسلا ملاع يف

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 ءه 540١ا/ «باتكلل ةماعلا

 ةبتكملا) ص ا

 .(51؟5 ؛ ةيفاقثلا

 لو /خيراتلا سورد -

 ةمجرت) تنارويد ليراو
 راد :ةرهاقلا - (ميدقتو

 .حابصلا داعس

 بدألا نم تاراتخم
 - (ميدقتو ةمجرت) يقيرفإلا
 ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب

 96١ه .ه ١5*١5 ةماعلا

 بتك ةلسلس :قافآ) - ص
 .(ةيرهش

 يئامنيسلا دقنلا فيرعت -

 نوؤشلا راد :دادغب -

 ةئيهلا :ةرهاقلا ؛ةيفاقثلا

 .باتكلل ةماعلا ةيرضملا



 ميظملا دبع يلع مخه
 :بدألا ىلع درمتلا

 بطق ديس ةبرجت يف ةسارد
 «قورشلا راد :ةرهاقلا
 اه 645

 :ماهفتسا تامالع
  دقنلاو بدألا ىف تالاقم

 يبدألا يدانلا :ةدلج

 77٠١ .ه 1١41 ءىفاقثلا
 يبدألا يدانلا باتتك) - ص

 .(7/4 ؛؟يفاقثلا

 ١١47 ءةيرحلا نمث
 : هه

 ١ا"ؤ6 درفنم فزع
 هه

 وبأ يرخف ناويد

 ه6 «دوعسلا

 :ظوفحم بيجن

 ١4٠١ ءىدصلاو قيرطلا

 هه

 .(ةمجرت) طوقسلا دعب -

 ناويحلا ةقيدح ةصق -
 ."0(ةمجرت)

 )١( ع نوملسملا ١ 407؟/
 سرحلا ةلجم ه0

 ع ينطولا ١4٠ لاوش)
 ةياورلا ايفارجويلبب ء«(ه65
 اتلدلا طسوو .برغ ميلقإ يف

 ص 58868

 يدماغلا حلاص يلع

 )م 1542-١544 (ه4084١1غ-ه0)

 .بيدأ « يركسع

 ىلع لصح .ةيدوعسلاب

 ماع نمألا ىوق ةيلك ةداهش

 ةدع ىلوتو مه "ك8

 اهرخآ ناك «ةينمأ بصانم

 ريزو بتكمب ًاراشتسم

 نأ دعب دعاقتو .ةيلخادلا

 وضع وهو .ءاول ةبترب ناك
 يبدألا يدانلا يف لماع

 .فئاطلاب

 هدئاصق نم ديدعلا رشن

 «تالجملاو فحصلا ىف

 نم ديدعلا ىقلأامك

 تالاجم يف تارضاحملا

 .ةددعتم

 . .ةعيفر ةيبدأ لويم هلو

 رعشلا نم ًاناولأ عمج دقف
 راعشأ» باتك يف يبعشلا

 ردص «نارهزو دماغ نم
 باتك هلو .لوألا هؤرج

 وهو هعوضوم يف ديرف
 .«بدألاو ةميرجلا» ناونعب

 ةيدوعسلا رادلا نع ردص

 عقيو ءه /١401 ماع ةدجب

 هيف بهذي .ص 71١ يف
 لكشي ةميرجلا بدأ نأ ىلإ
 بدألا نم ًاظوحلم ًاءزج

 يسيئر ببس وهو ءًامومع

 نم بكتري اميف ساسأو
 جاتن مئارجلاف .مئارجلا

 2 ىلوألااهتليسوو «بدأ
 :نأ تبث دقلو ءناسللا

 يف بدألا مدختست ةميرجلا

 تاعمتجملا براحتل اهملاع

 قيرط نغع ةدئاسلا اهسيماونو
 سوفن يف اهمومس ثفن
 يئيسو نيفرحنملاو رارغألا
 .بدألا

 ناويد هل ردص امك

 رادلا نم «ةمئاه فطاوع»

 عقيو ف ١6 41/ ماع اهسفن

 فهز ا؟ + زف
 . ص يف

 ميظملا دبع يلع
 (ماكة 5000 (ها11* أ ه20)

 .بيدأ « يمالسإ بتاك

 ىلع ًاروطفم ناك»

 ملحلا ىلع ًاعوبطم ءريخلا

 «ةيحيرألاو دوجلاو ءافصلاو

 نيرصاعملا فئاطلا ءابدأ نم (؟)

 ملاع 1508-3048 ص

 مرحم) نإ 6ع ٠ جم بتكلا

 ءارعش 784 ص (ه٠

 , ةريزج يف ثيدحلا رصعلا
 ةعوسوم 1١1/١ برعلا

 /# برعلا باتكلاو ءابدألا
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 ظفاح رداقلا دبع يلع نسما

 وأ ةميخسلا فرعي مل

 يف لمعي شاع . .ةنهادملا

 هتحودب لظأ . تمص

 يلوأو ءاملعلا نم ًالايجأ
 ."0:«لضفلا

 تفقو يتلا ةتافلؤم نم

 :اهيلع
 نوديز نبا ناويد -

 -.(قيقحتو حرش) هلئاسرو

 ءرصم ةضهن راد :ةرهاقلا

 .صم ١4 فالك

 -.ةباطخلاو ةوعدلا

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 0 ه6

 بر ليزنتل هنإو
 راد :ٌةرهاقلا .نيملاعلا

 .ماصتعالا

 يف روسيملا قافنإ -
 دمحم /روركتلا دالب خيرات

 يدوف نب نامثع نب ولب
 عم كارتشالاب قيقحت)

 راد :ةرهاقلا -.(نيرخآ

 ءهامل#* ءبعشلا

 .صال

 يليمجلا ديسلا هذيملت هلاق ()

 باتك ىلع هل ءادهإ يف

 نبال «نيبحملا ةضور»

 :توريب  .هقيقحتب ؛ ميقلا

 .ىا414 «يبرعلا ركفلا راد

 (ماقكأا-:20)(ها411-00)

 .بابشلا ءابدألا نم

 تاقالعلا مسق يف لمع

 «ةرونملا ةنيدملاب ةماعلا

 ..تالاقم ابتكو

 .فحصلا يف ..قلعو

 ةيصصق ةعومجم هل

 بقث نم جولولا» :ناونعب
 ةئيدملا يدان نع ردص ؛ةربإ

 بتكو ىبدألا ةروئملا

 ينيسحلا دومحم اهتمدقم

 .(ص "١7 ضا151)

 ةباتك ىلع ًافكاع ناكو

 تارماغم» ناوئعب ةياور

 ةبرجت نم اهاقتسا «ةيرحب

 ردقلاهلهمي ملو .هل
 .©9اهلامكإل

 يذ رهش يف يفوت
 .ةدقعلا

 ظفاح رداقلا دبع يلع

 (ماقدخل ا: (ه1 48-0

 .ةفاحصلا داور نم

 ٠١/ ماله ع ضايرلا (؟):

 ع لصيفلا هاك

 (ها١١541 ةجحلا وذ) 375

 ص ١١.

 «ةرونملا ةنيدملا يف دلو

 مث ءاهسرادم يف سردو

 دجسسملا ىف ةساردلاب قحتلا

 ةايحلا يف جردتو .يوبنلا

 . .ةيفيظولا

 ةرونملا ةنيدملا ةديرج ظفاح

 تجردتو هه "5 ماع

 فصن ىلإ ةيعوبسأ نم

 امدنع ةيموي مث «ةيعوبسأ
 ماع ةدج ىف اهردصأ

 يف اكرتشا دقو هيه 8”

 ةبارق اهريرحتو اهترادإ
 لقتنا ىتح ءًاماع نيثالث
 ةنيدملا ةسسؤم ىلإ اهزايتما

 .ةفاحصلل

 رمتؤم يف ًاوضع ريتخاو
 دقعنملا نييدوعسلا ءابدألا

 زيزعلا دبع كلملا ةعماجب
 يف ًاوضعو ءه ١7954 ماع
 يملاعلا يفحصلا رمتؤملا
 .ه ١948 ماع ويكوط يف

 ةفاحصلا رمتؤم يف ًاوضعو
 ةطبار هتمظن يذلا ةيمالسإلا
 يف دقعنملا يمالسإلا ملاعلا

 ماع ةيمالسإلا صربق
 يف ارضعو اه 86

 يمالسإلا مالعإلا رمتؤم

 ماع اتركاج يف دقعنملا
 ه5



 ساوحلا هللا دبع نب يلع

 : ةعوبطملا هتافلؤم نم

 ماع عبط «ةرونملا ةنيدملا

 ةنس هعبط ديعأو ءه 4

 «ظاكع قوس) عه 6

 ةبتكملا تاروشنم نم

 «يعافرلا راد  ةزريغصللا

 (ةنيدملا خيرات نم ءا وضأ)

 ثيداحأ ةعومجم يهو

 ءةيدوعسلا ةعاذإلل اهمدق
 تالاقملا ةعومجم هيدلو

 ةديرج هلاهترشن يتلا

 ه ١165 ماع نم ةنيدملا

 ..ه 56 ماع ىلإ

 ةنيدملا ليخن نع بيتكو
 مساب ناويدو «ةرونملا

 . ”(اندالوأ)

 ساوحلا هللا دبع نب يلع
 )»م 1و5: 1515(ه١143- 0

 .سّرردم 3 بتاك 3 ملاع

 «ةيدوعسلاب ةديرب يف دلو
 «ةيعرشلا مولعلا سدردو

 .ه 1785 ماع ةيعرشلا

 /ةؤ/7/ ال954 ع ظاكع قفز

 رصعلا ءارعش ءه4

 برعلا ةريزج يف ثيدحلا

 ءابدألا ةعوسومو «

 146/١. نييدوعسلا باتكلاو

 الذم

 دهعملاب ًاسّردم لمع

 ءءاسحألاو «لئاحب يملعلا

 ًاهجوم نْيُع .ضايرلاب مث
 مامإلا ةعماجب ًاينيد
 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 يف فيلأتلاو ثحبلاب متهاو
 .©ةيعرشلا مولعلا

 :هلامعأ نم

 ةحيحصلا لوقنلا

 فلسلا نع ةيلجلا ةحضاولا

 ةيعملا ىنعم يف حلاصلا

 : ضايرلا  ةيقيقحلا ةيهلإلا
 يه ٠4*١5 «.دلاخلا عباطتم

 .ص ١

 حيحصلا حيرصلا لقنلا -

  ءاملعلا نم تاقثلا نع

 ١41٠ 2« فلؤملا :ضايرلا

 .ص ا 9١ .ه

 ةلدألاو ةيدقعلا ججحلا -

 نم ىلع درلا يف ةيعطقلا

 تيملا نع ةيحضألا نإ لاق

 :ضايرلا ةيعرش ريغ
 "١ 9) ءةيلهألا عباطملا

 .ص وكرار هي

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (؟)
 ط) 40 - 45 ص ةيدوعسلا
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 يفاو دحاولا دبع يلع

 يفاو دحاولا دبع يلع
 (ماؤ15:1-55)(ه1415-115)

 يف عامتجالا ملع دئار

 . .رصم

 .بأل نامرد مأ يف دلو

 راد يف جّيخت ءيرصم
 2م لكن ماع مولعلا

 ةجرد ىلع لصحو

 ةفسلفلا مسق يف سناسيللا
 بادآلا ةيلك نم عامتجالاو

 ماع نوبروسلا ةعماجب
 4 ىلع لصح امك ؛« 8
 يف ةيملاع تامولبد

 «قالخألاو معامتجالا

 ملعو ةيبرتلاو ءداصتقالاو
 نم ءةفسلفلاو .ءسفنلا

 يف لمعو ءاهتاذ ةيلكلا
 ةيميداكأ بصانم ةدع
 .ةيبرعلا تاعماجلاب

 ةغللا عمجمب وضع وهو

 سلاجملاب وضعو «ةيبرعلا
 لمعو .ةصصختملا ةيموقلا

 ةياعرلا ةبعشل ًاسيئر

 يموقلا سلجمملاب ةيعامتجالا
 ةبعش وضعو .تامدخلل

 هذه يف ةيناسنإلا مولعلا

 سلجملا وضعو «سلاجملا
 .ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا

 ةيعمجلل ًاسيئر ريتخا |

 ةيعمجللو «ةيرصملا ةيملعلا



 ةدوف يلع 84 يولعلا يلع

 .عابمتجالا ملعل ةيملعلا

 ضعب رادصإ ىلع فرشأو
 .")اهتافلؤم

 ركذو ءةسفنل مجرت

 .عامتجالا ملاع يف هتبرجت

 :باتك يف «هتافلؤم ددعو

 عامتجالا ملاع

 براجت :نويعامتجالاو

 73١7. - ١اله ص تاربخو

 المع وحن هيلو

 هقيقحت اهزربأ لعل ءًايملع
 نمو .نودلخ نباةمدقم

 :هتافلؤم مهأ

 .عامتجالا ملع»

 ..كعمتجملاو ةرسألا»

 عمتجملا تالكشم»

 يبرعلا ملاعلاو يرصملا

 ملعلا ءوض يف اهجالعو
 ةيلوؤسملا» ,««نيدلاو

 .«مظنلا بئارغ» . .؛ءازجلاو

 .«نودلخ نبا تايرقبع»
 ميدقلا ينانويلا بدألا»

 دئاقع ىبللع هتلالدو

 ةيعامتجا ةيرظن» ««نانويلا

  براجت :نويعامتجالاو

 ...6 - 7 ص تاربو

 ةيموقلا ةعوسوملا
 ص ةيرصملا تايصخشلل

 ةفضأ

 يف هتلاسر يهو «قرلا يف

 قر نيب قرفلا» «ةاروتكدلا

 .«ةأرملا قرو لجرلا

 يولعلا يلع
 (ماقحا- ,5:0)(ها72060١11)

 ةعيشلا ءاملع نم

 .ةيمامإلا

 :هل ردص

 نآرقلا لالخ نم ةيبرتلا -

 .(ةيبرعلاب) مق - .ةنسلاو

 نآرقلا تاهيجوت

 ."”(ةيبرعلاب) مق. . ميركلا

 نسح هيقفلا يلع

 )م ١9548868 1 8548)(ه1105- 115

 .ةثاحبلا ملاعلا

 سلبارط ةنيدمب دلو

 نيدلا مولع ىقلتو «برغلا
 خويشلا يديأ ىلع ةيبرعلاو
 تاهمأ ىلع علطاو «ءاملعلا

 .بدألاو خيراتلا بتك

 ىلإ هترسأ هب ترجاه

 ةسارد كانه لصاوو

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم (؟)

 5""«2 ص ةيمامإلا ةعيشلا

 كلم

 هتاسارد لصاوو «ةيسنرفلا

 هنطوم ىلإ داعو «ةيبرعلا
 .تاونس سمخ دعب

 .ةلتكلا بزح سسأ
 ًاوضع ريتخا «ةرحلا ةيئطولا

 يف ًالماع مث ءالسارم

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم
 .ه 81١"١ ةنس

 ءًارحبتم ًاملاع ناك

 مولع يف ًانكمتم ةثاحبو
 ةغللاو مجارتلاو خيراتلا

 كلذ ىف هلو ءبدألاو

 تالاقمو ثوحبو تافلؤم

 .ىتش تابيقعتو

 وه روهشملا هفلؤمو
 .©0ايبيل نايعأ»

 ةدوف يلع

 م1545

 .يئاور «رعاش

 باتكلا ةطبار وضع

 .توريب يف لتقف .نييندرألا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (5)

 لاوش) " ج 5١ جم قشمدب
 تلا اك ص(

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم

 لوألا عيبر) 5١ ٍجرصمب

 لدم 19 ص (ه1104

 ١1997. ص يعمجملا ثارتلا



 ةدوف يلع

 ةرشن توريب يف ردصأ
 سأرو ١

 يف كراشو ءاهريرحت

 رعشلا نم ناولأ :يباتك

 ٠ .دئاصقو «يندرألا

 »١رصيف

 ةقثالث هل تردصو

 : يه ةيرعش نيواود

 .فيسلا دحك ينيطسلف -

 .ةأرما نويع نم دئاصق -

 بشعلل ةيرس تاروشنم

(9). 

 ةياور ىلإ ةفاضإلاب -
 .©'”6بيطلا ينيطسلفلا»

 :رعش ناويد ًاضيأ هلو

 : سيراب ؛توريب  يرجغلا

 هه ١5١١ تاديوع

 رزاَمَج دمحم يلع

 »م لني ضف ل لا

 بتاكلا «ةيعادلا ذاتسألا

 .فورعملا يمالسإلا

 باتكلاو ءابدألاو بدألا )١(

 ص ندرألا يف نورصاعملا

 باتك ةعوسوم «
 نيرشعلا نرقلا يف نيطسلف

 لصيفلاو للا ١١" ص

 ةجحسحلا وذ) 556 ع

 .(ه

 نو

 نم لوألا ليعرلا دحأ
 نم اوجرخ نيذلا ةاعدلا

 ةوعدلا ةئنحم مايأ رصم

 نم تانيسمخلا يف ةاعدلاو

 نمم ناكو «نيرشعلا نرقلا

 هناوخإ عم رطق ىلإ مدق
 دبعو يواضرقلا فسوي
 دمحأو راتسلا دبع زعملا

 .لاسعلا

 موك» ةيرق يف دلو
 رمغ تيم زكرم .؟رونلا

 -ءرهزألاب قحتلاو ءرصمب

 جرخت ىتح هميلعت لصاوو
 .ةيملاعلا ىلع لصحو هيف

 ةاعدلا دحأ هفصو دقو

 بحي «ًاينآرق ًالجر ناك هنأب
 ةدش يف وهو هولتيو نآرقلا

 هقف لجر ناك امك .ضرملا

 سانلا هّقف مكف ..ملعو

 امكو . .قحلا ةملكب رهاجو
 ةنحملا يف لقتعملا يف ربص

 كلذك ءرصمب ةاعدلل ىلوألا

 ضرملا ىلع ربصف يلثبا

 هعنمي ملو . .تاوئس ةدع

 بجاوب همايق نم كلذ
 وأ ةحودلا يف ءاوس «ةوعدلا

 اهب ثكم يتلا اكيرمأ يف
 يفوت نأ ىلإ . .جالعلل ةرتف

 لوألا عيبر نم يناثلا يف

 .ةحودلاب

 زامج دمحم يلع

 ةماه تافلؤم ةدع كرت

 :اهنم

 - نييماشلا دنسم قيقحت

 ةاورب فيرعتلاو « نآزج

 نم ةيمستو «نييماشلا دنسم

 «ةرشعلا دالوأ نم هنع يوُر

 «ةوبنلا يده نم تاراتخم

 اياصولا ؛نامقل اياصو

 «ةيوبنلا ةريسلا ءرشعلا
 ملع يف تارضاحم

 نم تاسبقو ؛ثيدحلا
 ةريسلا يف تاسارد «ةنسلا
 راد نع ردص يذلا «ةيوبنلا

 ١4١7 ةنس تيوكلاب ملقلا

320 

 :وه بتكامرخآو
 نيب ملسملا بابشلا»

 ..؟«رضاحلاو يضاملا

 نمريثك ىلإ ةفاضإ
 يف ةفلتخملا تالاقملا

 ةيرطقلا ةيمويلا فحصلا

 اهاقلأ يتلا ةيملعلا ثاحبألا

 ةيلك تايلوح يف ترشنو

 ."”رطق ةعماجب ةعيرشلا

 ١١54 )4/١١/ ع عمتجملا ففز

 كك ص ( لطشه 14

 8/17١/ 448 ع نوملسملا
 ه1



 فيفخلا دمحم يلع

 فيفخلا دمحم يلع

 )»م ا5/84١- ١1851)(ه58-9*1)

 3 يضاقلا 2 ملاعلا

 .يوغللا 2 ثحابلا

 ءانهشلا ةيرقب دلو

 ءرصم يف ةيفونملا ةظفاحمب
 نآرقلا ظفح نأ دعبو

 مث «رهزألاب قحتلا «ميركلا
 ءاضقلا ةسردمب قحتلا

 ًاذاتسأ لمع .يعرشلا
 ةيبرعلا تاساردلا دهعمب

 ١967 ةنس يف ةيملاعلا

 ناكو .هتافو ليبق ىتح

 ثوحبلا عمجمب ًاوضع
 .هئاشنإ ذنم ةيمالسإلا

 ىلعألا سلجملاب ًاوضعو
 23851 ةنس ذنم رهزألل

 ًاذاتسأ دادغب ةعماج هتبدنو

 ةعماج كلذكو ءأرئاز

 يف ًاوضع ريتخاو «موطرخلا
 يمالسإلا هقفلا ةعوسوم

 نوؤشلل ىلعألا سلجملاب

 عضو ةنجل يفو «ةيمالسإلا
 لاوحألا نوناقل عورشملا

 ًاوضع ريتخاو .ةيصخشلا

 ةنس يف ةيبرعلا ةغللا عمجمب

1554. 

 : يهف هتافلؤم امأ

 .ةفالخلا

 لفل

 هفقلا يف تاكرشلا -

 قوقحلاو ةكرشلا

 .اهب ةقلعتملا

 يف ةدرفنملا ةدارإلا -

 .يمالسإلا هقفلا

 .ةيصولا ماكحأ -

 تالماعملا ماكحأ -

 .ةيعرشلا

 فالتخا بابسأ

 .ءاهقفلا

 .جاوزلا قرف -

 باتكلا يف عيبللا -

 .ةئسلاو

 ةعيرشلا يف ةيكلملا -
 ,0ةيمالسإلا

 يوارمغلا دمحم يلع

 ماوه ):1*١

 ةيبروألا ةراقلا خيرات ةساردب

 .ىطسولا روصعلا يف

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(

 ص ٠١4.

 يوارمغلا دمحم يلع

 لصحو «ةرهاقلا يف دلو

 ةعماج نم هاروتكدلا ىلع

 يف سّردو ءايناملأب خينويم
 لصحو «سمش نيع ةعماج

 ةموكحلا نم ةحنم ىلع
 صضعب ةساردل ةيلاطيإلا

 يف ةينيتاللا تاطوطخملا
 اسنرولفو امور تابتكم

 .(ايسيئيف) ةيقدنبلاو وناليمو

 يف ةيرافابلا مولعلا ةيميداكأب

 تيوكلا يف سّردو ءايناملأ

 ةدع ديجي ناكو «ةيدوعسلاو

 .ةيبروأ تاغل

 : هتافلؤم نمو 2«ثوحبو

 روصعلا يف ةيبروألا
 «ةرهاقلا  .ىطسولا
 ها

 ةلوطبلا ةمحلم
 «ةرهاقلا .ةينامرجلا

 ها"

 ةسارد ىلإ لخدم-

 - .طيسولا يبروألا خيراتلا

 ه١ ا/ «ةرهاقلا  .؟ط

 ةئيدحلا ةيدقنلا ثوحبلا



 يوارمغلا دمحم يلع

 نيترقلا ثوحب :١ج

 رشع عباسلاو رشع سداسلا

 «ةرهاقلا  .نييداليملا

 مها

 عم ةيمجعملا لوصألا

 شئاشحلا باتك نم دهاوش

 نب نفطصإ لقن :مومسلاو
 باتك نع ليسب
 ىلويه يف سديروقسيد
 جهنملا يف ةسارد :بطلا

 بطلا خيراتل يقيبطتلا
 يف هتلاسر يهو) يبرعلا

 يف ترشن دقو ءهاروتكدلا

 .(ه174817/ ماع خينويم

 «هتايح يف رشني مل اممو
 سنؤم دمحم) هذيملت دعوو

 :اهرشنب (ضوع دمحأ

 يف نورشيش ةبطخ -

 :سويكسو يديموكلا
 هتلاسر يهو) ةساردو قيقحت

 نيع ةعماج نم ريتسجاملل

 يف ةظوفحمو ء«ةيزيلجنإلاب

 ةعماجلاب بادآلا ةيلك ةبتكم

 ..(اهسفن

 ليجانأو ابانرب ليجنإ -
 درلا يف باتك :ةسينكلا

 هلمكأ دقو) ىراصنلا ىلع

 نضلح

 ىصوأو ءهتافو ليبق

 .(هرشنب

 باتك ريسفت -

 .(قيقحت)

 نع ةيفارجويلبب ةسارد

 ىطسولا روصعلا تاسارد

 سداسلا نرقلا نم ةيبروألا

 نيرشعلا نرقلا ىتح رشع
 ةنيدملا يف اهلمكأ دقو)

 دعتو ءه5417١ ماع ةزونملا

 اهمهأو هلامعأ مخضأ

 خيراتلا نع اهلمشأو

 ءطيسولا يبروألا
 تاسارد ىلع اهيف دمتعا

 ةيزيلجنإلا تاغللاب

 ةيناملألاو ةيسنرفلاو
 نم اهريغو «ةيلاطيإلاو
 .20(ةئيدحلا ةيبروألا تاغللا

 ةجوخلا نب دومحم يلع

 ملول 1510ه 14111

 هيقف ءكراشم ملاع

 طرخنا مث «سنوتب دلو
 غماج ةذمالت كلس يف

 " عا5 جم بتكلا ملاع )0(

 ةجحلا وذ  ةدذعقلا وذ)

 .185 ص (ه6

 ةباطخلل ريتخاو .ةنوتيزلا

 بحاص فسوي عماجب
 ١91 ماع يفو ءعباطلا

 ةقبطلا نم ًاسّردم حبصأ
 ماع لئاوأ يفو ءىلوألا
 ءايفنح ًايتفم يمس 145

 ىتح ةطخلا هذه رشابف

 ٍفذحو ءاضقلا ديحوت

 رثإ ةيعرشلا ةمكحملا

 .لالقتسالا

 ةيعامتجالا هتاطاشن نمو

 يتلا ةنجللا يف هتكراشم
 «ينوتيزلا يحلا تسسأ

 .هئانبل لاومألا تعمجو

 ةيعمجلا يف ًاوضع ناكو
 ًاذاتسأو ءةيمالسإلا ةيريخلا

 هخيش عم ةينآرقلا ةسردملاب
 دمحم خيشلا هقيدصو

 ةيعمج يف اوضعو ءوشانم
 نم وهو «نيملسملا نابشلا

 ظفح عماجم يسسؤم
 هقيدص عم ميركلا نآرقلا

 زيزعلا دبع خيشلا هّيفصو
 .يدنوابلا

 :ةيملعلا هراثآ

 يف ءهقفلا يف شائك

 بلاقلا نم ءازجأ ةعبرأ

 هقف باتك وهو ءريبكلا

 «ىلوألا ةجردلا نم يئاضق

 7 ةعومجم هبذإ

 ةرّسفم ةحورشم



 .نيدلا ردب ىفطصم يلع

 ”رداصملا ١ 8

 نيدلا ردب ىفطصم يلع

 (ماو15:50-45(ه 1405-1590

 ءرعاش «بيدأ «بيبط

 يف ةيطبنلا ةدلب نم
 ًاسيئر بختنا .نانبل بونج
 ماعلا يف ةيمشاهلا ةطبارلل
 هباختنا ديعأو 17

 يباينلا سلجملا يف ًاوضع

 تناكو «,« ١١ ماعلا ىف

 .ًايبدأو ًايركف ٌىدتتم هتدايع

 مل يركفلا هجاتن رثكأ
 : هراثآ نمو .ًاطوطخم لزي

 هتيفلأو ءابصلا رطاوخ

 شماه ىلع» ةروهشملا

 يف هتماقإ ءانثأ اهمظن «ةنتفلا

 ."نامع

 كملا يلع

 )م زوقأ _1970)(ه 111*-*6)

 .بتاك «بيدأ

 ِباَّبُكلا داحتا سيئر
 .نيينداوسلا

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت )١(
0 

 ءابدألاو ءءارغشلا ريهاشم (؟)

 .5١إ- ١55 ص

 ناخذ

 «نامرد مأ ةنيدم يف دلُو

 ةعماج نم هجرخت دعبو

 ةعماج ىلإ ثعتبا موطرخلا
 ةدحتملا تايالولاب انايدنإ

 ةجرد لينئل ةيكيرمألا

 نم لهن ثيح «ريتسجاملا
 لكشب ةيكيرمألا بادآلا
 رمحلا دونهلا بادآو ءماع

 «صاخ لكشب جونزلاو

 نم ًاضعب مجرت هنإ ىتح
 .مهراعشأ

 ثارتلا ىلع ًاعلطم ناكو

 يف هعابب فرُع امك ؛يبرعلا
 ًاذاتسأ لمع دقو «ىقيسوملا
 ًاريدمو «موطرخلا ةعماجب

 ًاديمعف «ةيعماجلا رشنلا رادل

 بيرعتلاو ةمجرتلا ةبعشل
 .ةعماجلاب

 نم ةنيدم» :هتافلؤم نم
 ىلإ دوعصلا» و «بارت
 ىمح» و «ةنيدملا لفسأ
 ةيزاوجربلا» و «سيردلا

 ريخألا باتكلاو «ةريغصلا

 رعاشلا هتباتك يف هكراش

 ."”ميها ربإ دمحأ حالص

 ىدامج) 4< ع لصيفلا فيش

 - ١9 ص (ه151 ةرخآلا

14 

 فصان يدجنلا يلع

 ينهم يلع
 )م اةوؤأ-١١5١1)(ه١4111١1-18)

 ةدع دعاوق ىسرأ

 ةحجان ةيداصتقا تاسسؤم

 ةفلتخم تالاجم يف

 يف اهممأ «2سنوتب

 .ةحايسلاو تالواقملا

 هتايح نع ًاباتك ردصأ
 روصلاو ةملكلاب هتريسمو

 لمعلاب ةمعفملا ةيخيراتلا
 .(©طاشنلاو

 فصان يدجنلا يلع

 (مادخاك- 145806115 15"1)

 .يوغللا بيدألا

 نيفانصلا ةيرق يف دلو

 اينم زكرمل ةعباتلا ةيلبقلا
 لخدو «رصم يف حمقلا

 ىلإ لقتنا مث «باّتكلا

 قحتلا مث «فيرشلا رهزألا

 «ءايلعلا مولعلا راد ةسردمب

 .سيردتلاب لغتشاو 0١©

 ةئنس نيعبرأ وحن نظو

 "و١ ص نييسنوتلا ريهاشم (4)

 ةضديك



 فصان يدجنلا يلع

 فرشيو ءًابالط جّرخيو '

 لئاسر نم ريثك ىلع
 .هاروتكدلاو ريتسجاملا

 ءايحإ ةنجلب ًاوضع ريتخاو
 ىلعألا سلجملاب ثارتلا

 بختناو «ةيمالسإلا نوؤشلل
 ةغللا عمجمب ًالماع ًاوضع
 .181/4 ةنس يف ةيبرعلا

 «ريزغ يملع طاشن هلو
 ترخز ةيوغل ثوحب نيب ام
 ةيبرعلا تايرودلا اهب

 ةفيحص ةضاخبو «ةيرصملاو

 عمجم ةلجمو مولعلا راد

 فيلآت نيبو «ةيبرعلا ةغللا
 :يهو ةريثك

 يبأ ةسامح يف ةسارد -

 .مامت

 ةغللااياضق نم.

 .وحنلاو

 .يلؤدلا دوسألا وبأ _

 .وحنلا خيرات -

 يف قالخألاو نيدلا

 .يقوش رعش

 نرقلا لئاوأ ىلإ يبرعلا
 .يرجهلا يناثلا

 كلي

 تاَيَقّرلا سيق نبا

 .لزغلاو ةسايسلا رعاش

 ةيفاولا ةعلاطملا

 (نآزج) ةيوناثلا سرادملل

 .كارتشالاب

 : يهف هتاققحم امأ

 نيرشعلل ممتملا ءزجلا

 .يناهفصألا جرفلا

 باتك نم نادلجم

 ةنسلا هقف ىف راكذتسالا

 دبع نبا ظفاحلل نراقملا

 .يبطرقلا ربلا

 ىف بستحملا» باتك

 تاءارقلا ذاوش هوجو نييبت

 «ينج نبال حاضيإلاو
 .(كارتشالاب)

 للع ىف ةجحلا باتك

 يلع يبأل عبسلا تاءارقلا

 .(كارتشالاب) يسرافلا

 ناسل نم ثلاثلا ءزجلا -
 .©7بدعلا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا قفز

 ثارعلا ن37دقدد 5١8 ص

 .158 ص يعمجملا

 رهاطلا حوصن يلع

 رهاطلا حوصن يلع

 )م اوىم1-5152١1)(ه1095١1- 1592

 «بتاك «ىعارز سدنهم

 بستناو ءافاي يف دلو

 يف مولعلا ةعماج ىلإ

 (نويروسلا) سيراب

 سدنهم بقل ىلع لوصحلل
 تقولا يف قحتلاو «روكيد
 داصتقالا ةسردمب هسفن

 لبقأو «سيرابب يسايسلا
 ةسارد ىلع #١198 ماع

 نيطسلف يف نوتيزلا ةرجش
 ماع هتييعت متف .فغشب
 يشتفم ريبك دعاسم 4

 .برعلا

 ندرألا يقرش ىلإ لقتناو
 ًاماع ًاريدم هلمع ملستيل
 «نداعملاو ةرطيبلاو ةعارزلل
 ءاشنإلاو ةعارّزلل ًاريزوف

 «تارم ثالث ريمعتلاو

 روغلا ةانق ةطلسل ًاسيئرف

 ًاوضعو (ريزو ةبترب) ةيقرشلا
 ًابئانف «نايعألا سلجم ىف

 .رامعإلا سلجم سيئرل

 ًاريفس نيع ١955 ماع يفو
 ..ناريإ ىدل ندرألل

 : هراثآ



 يرديحلا دمحأ نب يقن يلع

 نآرقلا يف روسلا لئاوأ -
 .1955 ماعو ١985 ميركلا

 ثحب .ةدلاخلا حورلا -

 ةينيع يف تارظن :يفسلف

 .نامع انيس نبا سيئرلا
 ءلؤكت

 نع مجرتم  جنرطشلا -

 .ةيسنرفلا

 ينيطسلفلا بنعلا :عاونأ -

1 

 يف شمشملا ةعارز -

 نع مجرتم) نيطسلف
 .1974 :(ةيزيلجنإلا

 .بورخلا ةرجش -

 ٠١1951 نوتيزلا ةرجش -
 قرغتسا دقو .ص 1
 .ةنس ةرشع عبرأ هفيلأت

 .نوتيزلا رمتؤم

 - ةرشح الفوليكسر 

١1564 

 شمشملا فاتصأ

 .1984  ةيندرألا

 تلازام بتكدهلو

 :اهنم ةطوطخم

 .سارعأو متأم -

 ان

 «ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةروسو نارمع لآ ةروسو
 .باتكلا ةحتافو ءاسنلا

 نآرقلا نم صصقلا -

 .ميركلا

 ةيبرعلا لئابقلا خيرات -
 .ندرألا يف

 .ةيبرعلا لئابقلا لوصأ -

 عيمج تملس دقو

 ةعوبطملا هتافلؤم
 كلذكو .ةطوطخملاو
 عمجم ىلإ ةصاخلا هقاروأ
 يندرألا ةيبرعلاةغللا
 ,"0اهنم ةدافتسالل

 دمحأ نب يقن يلع

 يرديحلا
 ماقلت اه 4

 :هتافلؤم نم

 ."0ةينآرقلا لاثمألا

 يف بدألاو ركفلا مالعأ نم ()
 4408 - 454* ص ندرألا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم
 ١8 -1/ عمو س يندرألا

 لوألا عيبر  ه7٠14 لاوش)
 ,1174 ص (ه 40

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم (؟)

 5١. نص ةيمامإلا ةعيشلا

 ةيداه نب يلع

 ةيداه نب يلع
 (م 15197-15150161

 «بتاك مّلعم «رعاش

 .بيدأ

 اهبو ءناوريقلاب دلو
 يف يئادتبالا همّلعت ىقلت

 مث «ةيسنرف ةيبرع ةسردم

 حيشرت ةسردمب قحتلا
 «ةمصاعلا سنوتب نيملعملا

 رشابف ءًاملعم جّرخت اهنمو

 ىلإ لقتناو «ةيروهمجلا
 نأ ىلإ ةمصاعلا سنوت
 م
 يفود

 : هتافلؤم

 ءفيرخلا ىحو

 :سنوت - .ةيرعش ةعومجم

 .961١/ةيقرشلا

 ميركلا نآرقلا يحو نم

 «سمنوت -(كارتشالابم)

 اه "84

 .ةللاخلا سنوت -

 ةيسنوتلا رادلا :سنوت

 .رشنلل

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت (6)

 نييسنوتلا ريهاشم ©

 .354 2 "#9 ص



 نسحملا ىبحي نب يلع

 ديدجلا سوماقلا

 نبسحلب عم كارتشالاب)

 جاحلا نب يناليجلاو شيلبلا

 ةكرشلا سنوت  (ىيحي

 ١888 «عيزوتلل ةيسنوتلا
 .ص ١6١6 ىه

 نسحملا ىبحي نب يلع
 (ملدو 115: 40ه1 41 59

 ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف نم
 .نيزرابلا

 يف ثورات ةريزجب دلو
 .اهب يفوتو «ةيدوعسلا

 تلاز ام لئاسرو بتك هل

 نيباتكلا ادعام .ةطوطخم

 :يتأي اميف نيلوألا

 ملع ىلإ كولسلا ةرصبت -
 ها 1844  كوكشلا

 عبرأ يف لهانملا ةمتاخ -

 ها 186  لئاسم

 ملع يف باؤصلا جهنم -
 .باسحلا

 نم ىنغملا يف نايبلا -
 .ينبملاو برعملا

 ىلإ .كولسلا حابصم
 .كوكشلا ماكحأ ملع

 مو

 ةدئامو دئاوفلا ةعماج -

 .دئاوملا

 تالطل لمألا ةياغ
 .للخلا ماكحأ يقاب

 يف بالطلا ةركذت

 .بارعألا ةفرعم

 قافوألا ملع ةموظنمم
 .ناوخإلا حصنل نابرقلاو

 يف ةموظنم -

 .تاراعتسالا

 نيدلا لوصأ يف ةلاسر -

 .هعورفو

 ىلإ دوهشلا جراعم -

 .دوجولا بجاو ةفرعم

 ىلإ لوصولا ةلاسر -
 ,20لوصألا 900

 نسحلب رامع
 (م50-1558:)(ه1414500)

 .ثحاب «صاق

 ةلجم رادصإ ىلع فرشأ

 هل .رئازجلاب «نييبتلا»

 لوانتت ةديدع تالاقم

 مجارت يف ديفملا تسرهفلا )١(
 38/١ جيلخلا مالعأ

 كنف

 طيمس نب دمحأ نب رمع

 .ةعونتم ةيفاقث تاعوضوم

 تانينامثلا يف ددجلا ةصقلا

 .ةيداليملا

 : ةيصصقلا هتاعومجم نم

 ."”تاوصألا ءرحبلا قئارح

 طيمس نب دمحأ نب رمع

 (مالؤملا/ 00ه 1م د)

 .نميلا نم ققحم ملاع

 : هتافلؤم نم

 نم ةيذشلا ةحفنلا
 هيف ركذ) ةيمرضحلا رايدلا

 ىلإ ايقيرفإ نم هتلحر رابخأ
 -(ه ا١"84# ةئس تومرضح

 هه ا "و/إل ندع

 نم توصلا ةيبلت -

 عبط) تومرضحو زاجحلا

 .20(لوألا باتكلا عم

 " ع ثارتلاو ةفاقعلا قافآ ()
 ص (ها1414 رخآلا عيبر)

 ”٠١ علصيفلا ل8
 (ها5١641 ىلوألا ىدامج)

 7 :يف ةمجرت هلو ١174. ص

 برغملا نم ةيفاقث تاوصأ :
 :١742. ص رئازجلا :يبرعلا

 يف يمالسإلا ركفلا ردانضم (0)
 .677 675 ص نميلا



 يريمألا نيدلا ءاهب رمع

 يريمألا نيدلا ءاهب رمع

 (ماحكك؟-118١1)(ه14115- 180

 .نونحلا مالسإلا رعاش
 ءداهجو ءركف بحاص

 .قوفتو ءعادبإو

 نم قوقحلا ةزاجإ لّصحو
 سردو «قشمد ةعماج

 . ةعماج ىف ةغللا هقفو بدألا

 لمعو « سيرابب نوبروسلا

 ديجي ناكو «ةاماحملا ىف

 .ةيكرتلاو ةيدروألاو ةيسنرفلا

 ًاضّوفم ًاريزو هدالب لّثم
 .ناتسكابو ةيدوعسلا يف

 نيطسلف برح يف كرتشاو

 ذاقنإلا شيج يف ًاعوطتم
 دهاجو .م ١554 ماع

 نع ًاعافد هرعشو هملقب

 فصي «نيطسلفو سدقلا

 .رصنلاب رشبيو ةميزهلا
 نم ددع يف مهسأو

 ةيمالسإلا ةيبرعلا تارمتؤملا
 .ملاعلا يف

 ةراضحلل ًاسّردم لمع

 ,بادآلا ةيلك يف ةيمالسإلا

 يف سماخلا دمحم ةعماجب .

 لمع امك .ساف ةنيدم

 تاساردلا يسرك ذاتسأ

 تارايتلاو ةيمالسإلا
 ثيدحلا راد .يف ة رصاعملا

 ضع

 ةفاضإ «طابرلا يف ةينسحلا
 ايلعلا تاساردلا مسق ىلإ
 :ةعماج يف هاروتكدلاو

 .نييورقلا

 .يمالسإلا بدألا ةطبار

 هعفم تددعت دقو

 هيف ترثكو «تاءاقللا

 نيب عمج دقف «تاباتكلا

 قرطو «.ةرصاعملاو ةلاصألا

 يف ةيمالسإ تاعوضوم
 . ةقيمع بناوج : 6 ١

 :هيف بتك اممو

 نيدلا ءاهب رمع -

 )١( ةجحلا وذ) 8 ع لصيفلا |
 ل195 - 1١١14 ص ا (ها4

 ةدلععقلاوذ) 1990 عو

 عنوملسملا .(ه7
 هده ا1117/17/4 8#

 ص ءابدألاو ءارعشلا ريهاشم

 ىلع ءابدأو ءارعش ءلال١

 <“ يمالسإلا بدألا جهنم

 رخآ يف ةمجرت هلو .54 -

 ««ليجس نم ةراجح» هباتك
 )١١/5/ ه4 ع عمتجملاو

 #4 ب 47 ص (ه
 «147؟ ص هيلي يذلا ددملاو

 "46 ص ١5ا5 عاو

 2478/5 ةينينثالاو

 ع ينطولا سرحلا ةلجمو
 ةرخألا ىدامج) 8ك

 .(ه1145

 يريمألا نيدلا ءاهب رمع

 ةوبألا رعاش :يريمألا

 نفلاو ةرابلا ةونبلاو ةيناحلا

 يلع دمحم /ليصألا

 راد :توريب - يمشاهلا

 1١5٠5 «ةيمالسإلا رئاشبلا

 .ص ١١٠١ .ه

 :ةعوبطملا هلامعأ نمو

 :توريب - رعش :بأ

 ١8854 ءميركلا نآرقلا راد
 .ص ا١؟ا ىه

 كرتعملا يف مالسإلا -

  ةرضاحم :يراضحلا

 ١44 ءحتفلا راد :توريب

 تاسارد)» ص ه5 هه

 ١(. ؛ةرصاعم ةيراضح

 ةيملاعلا رادلا :ضايرلا

 ةمزأو مالسإلا -

 ةرصاعملا ةنياسنإلا ةراضحلا
 :يراضحلا هقفلا ءوض يف

 ةسسؤم :ةحودلا  ةرضاحم
 «ةمجرتلاو رشنلل قرشلا
 .ص هال ىه 1408#

 .ةيملاعلا رادلا :ضايرلا
 .يمالسإلا باتكلل

  رعش :قارشإ
 ١5٠١ ءملقلا راد :تيوكلا
 همه



 1 يريمألا نيدلا ءاهب رمع

  رعش :فيط ناولأ

 - «نايبل ! راد :تيوكلا

 .ص 448١ ءه 4

 :ناويد عم كلذك عبطو)

 .(هللا عم

 :توريب  باتكلا مأ-

 ١4١05 ءميركلا نآرقلا راد

 باحر يف) - ص ١7١48 .ه

 تالمأتو تاقارشإ :نآرقلا

 | نآرقلا ءاوجأ نم رطاوخو
 ؛ميركلا ١(.

 :ليجس نم ةراجح

 ىلإ ةيسايسو ركفو رعش
 ةيداهجلا ةضافتنالا لاطبأ
 :ةحودلا -نيطسلف يف
 ١404 «ةفاقثلا راد عيزوت
 '.ص ١٠6١ فه

 رعش :ةنجلا نيحاير

  لافطألاو ةلوفطلا يف

 :م.د ؛ريشبلا راد :نامع

 «يمالسإلا بدألا ةطبار

 ءةيبرعلا دالبلا بتكم
 .ص ؤا ءه 5

 يمالسإلا عمتجملا
  ةرصاعملا تارايتلاو

 ١184 «حتفلا راد : توريب

 ثاحبأ نم) - ص 58 .ه

 | تاساردلل ةيملاعلا ةودنلا
 يف تدقع يتلا ةيمالسإلا

 ا روهال يف باجنب ةعماج

 .(ه ١"ا/ا//5/16

 ؟ ط  رعش :هللا عم

 ءحتفلا راد :تثتوريب

 .ص 1١7 صلوا

 ةيحت :داهجلا ةمحلم

 يف ميظعلا برغملا داهجل
  بعشلاو كلملا ىركذ
 «نايبلا راد :تيوكلا  رعش

 .ص 174 اه

 نم :رصنلا ةمحلم

 يف نمؤملا داهجلا يحو
 ١845 ءكرابملا ناضمر

 راد :توريب رعش :ه

 ءه 194 «ميركلا نآرقلا

 .ص

 :نيطسلف يحو نم

 ناوطت يف ركفو رعش ةيسمأ
 ءحتفلا راد :توريب

 .ص ١8١ ءه ١19١

  ةيلمحم ئواجن

 ةفاقثلل ةلبقلا راد :ةدج

 هه ١؟١٠ال ءةةيمالسإلا

 .ص 15

 ةيصفق نب ةديمح نب رمع
 (ماقالا/ - انوه 1

 .لضانم « ىفحص بتاك

 ةكرحلا لاجر لئاوأ نم 0

 ةلاحك اًض ر مع

 بزحلل نيسسؤملاو ةينطولا
 ١97١ ماع يروتسدلا رحلا

 «لالقتسالا ىتح .هفوفص

  نيدهاجملا ةدجنل عوطتو

 «ةيلاطيإلا ةيبيللا برحلا يف

 ةيسنوت فحص يف بتك
 اياضق ةرصانمل ةيقرشو

 .©0نيملسملا

 : ناونعب عوبطم باتكو

 خيرات ىلع ءاوضأ

 - )١4855 ةيسنوتلا ةفاحصلا
 راد :سنوت - (م 6

 9١و17 طه الا «ةمالسوب

 .ص

 (ماقخال-9:0١1)(ه 140415

 .قشمد مالعأ زربأ دحأ

 نيخرؤملا نم دحاو

 ىف تمهاس ةديدع تافلؤم

 نم ديدعلا تبثو قيثوت
 .يمالسإلا خيراتلا بناوج

 يتلا هلامعأ رخآ ناكو

 )١( ص نييسنوتلا ريهاشم "40.
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 يدنجلا ميلس دمحم ةبتكملل ًاريدم اهملست

 ماسو حنم دقو .ةيرهاظلا

 نم يروسلا قاقحتسالا

 ١4107 ماع ىلوألا ةجردلا

 يف يملعلا هطاشنل ًاريرقت ه
 «فيلأتلاو ثحبلا .لاجم

 ٠٠١ نم رثكأ كرت ثيح
 ...؟!دلجم

 : هلامعأ نم

 يف يبرعلا بدألا

 :قشمد مالسإلاو ةيلهاجلا

 «ةيبرعلا ةبتكملا عيزوت

 .ص 8١" .ه نذل

 يملاع يف ءاسنلا مالعأ -

 :توريب - مالسإلاو برعلا

 .جم ه هل 1/4

 ةيناطيربلا ةيبرغلا ايقيرفأ -
 .د «ةفرع ةبتكم :قشمد -

 ءك

 /نامعنلا ةرعم خيرات -

 ١ عم جم بتكلا ملاع )غ0(

 ةلاسر نم (ه4508١ بجر)

 هسفئأ مجرتو . ةيفاقثلا ةيروس

 " كردتسملا# هباتك ةمدقم يف

 هلو .«نيفلؤملا مجعم ىلع
 يف قشمد مالعأ :يف ةمجرت

 يرجهلا رشع عبارلا نرقلا

 النا 78١ ص

  (ةسرهفو قيلعتو هقيقحت)
 «ةفاقشثلا ةرازو :قشمد

 «ةمجرتلاو فيلأتلا ةيريدم

 جم ا# عه 1147/4
 .(© 5 ؛اندالب ةلسلس)

 ةريزج هبش ةيفارغج -

 هيلع قلعو هعجار ؛برعلا

 ةكم 7 ط يلع دمحأ

 ةضهنلا ةبتكم :ةمركملا

 "م9 به اا"84 قةئيدحلا

 .ص

 ذبن :يرشبلا لامجلا -

 ةأرملا لامج فصو يف

 ةسسؤم :توريب  ةيبرعلا
 مه ١4٠٠ ءةلاسرلا

 رخآب عبط) بحلا

 ةهزنو نيبحملا ةضور باتك

 ميق نبال /نيقاتشملا

 ديسلا قيقحتب ؛ةيزوجلا
 راد :توريب  يليمجلا
 .(ه 6 « يبرعلا باتكلا

 يف ةيعامتجا تاسارد

 :قشمد - ةيمالسإلا روصعلا

 اة“ «ةينواعتلا ةعبطملا

 .ص "م3 فى

  هتحفاكمو انزلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم *" توريب

 ىه ا١"949 مث ف ١ ةاب/

 :توريب - جاوزلا

 ١ ةا/ «ةلاسرلا ةسسؤم

 به ١4١ مك جم "< ه

 هم ١4:6 مث

 نب دلاخ هللا فيس

 :هئع هللا يضر ديلولا

 7 ط  همالسإو ةتيلهاج

 ءحالملا ةبتكم :قشمد

 مه ل4

 :يمالسإلا ملاعلا - .

 - مالسإلا لبق برعلا

 - «ةيبرعلا ةبتكملا :قشمد

 .ص الاله يه 4

 ملاعلا) 1#

 :قشمد .(يمالسإلا

 ءعيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا

 ميو لدك ىه
 .ص

 يف ةتحبلا مولعلا
 :هيليو) ةيمالسإلا روصعلا
 روصعلا يف ةيلمعلا مولعلا
 :قشمد  (ةيمالسإلا

 ءه 1897 ءفلؤملا
 ةلسلس) - ص 6 ٠١7”

 ؛مالسإلاو برعلا ةراضح

5 

 يمالسإلا نيدلا مولع 5

 ةبتكم :قشمد  (اهمولعو



 ةشير وبأ عفاش رمع نمل ةلاحك اضر رمع

 ءرسنلا 44 94١"١ ها ١
 ةلسلس)» :جم ١ يف ج

 ؛مالسإلاو برعلا ةراضح

7 

  ةيمالسإلا ةفسلفلا |
 :قشمد اهتاقحلمو

 586ه يه 15 «فلؤملا

 ةراضح ةلسلس) - ص

 2 ؛ مالسإلاو برعلا

 عمجملا ةلجم سرهف
 -:قشمد  يبرعلا يملعلا

 ١851١ ناله .عمجملا

 .جم 4 ىه

 يف ةيعامتجا ثحابم
 ؛مالسإلاو برعلا يملاع

 يف ةيعامتجا تاسارد

 :قشمد - ةيمالسإلا روصعلا

 ةعبطملا :زاجحلا ةعبطم
 ىه' 1945 91“ «قينواعتلا

 .ص 15م8 .الالاا

 يملاع يف ةأرملا

 :توريب - مالسإلاو برعلا
 ١98 ءةلاسرلا ةسسؤم
 ثوحبلا ةلسلس)  .ه

 .(9ل - 5 ؛ةيعامتجالا

 .ها١59#7 ل ط

 ميدقلا يف ةأرملا

 ةسسؤم :توريب - .ثيدحلاو

 اه ١894 ءةلاسرلا

 ؛ةيعامتجالا 4 - 1١(.

 ...0ط

 مجعم ىلع كردتسملا

 ةسسؤم :توريب  نيفلؤملا
 م#4 هه 1405 ءةلاسرلا
 ش اه ١104 مث 2ءص

 برعلا لئابق مجعم
 :قشمد  ةئثيدحلاو ةميدقلا

 ١154 ءةيمشاهلا ةعبطملا
 هه

 ها #١5 ع.

 راد :ثتوريب (١

 -44 «نييالملل ملعلا

 -14 جم) جم © ها

 .(باتكلا ىلع كردتسم :©

 ةسسؤم :توريب - ١ ّط

 جم ه هل ااةم «ةلاسرلا

 :توريب ل 68 طا

 ١5٠68 ءةلاسرلا ةسسؤم
 .جم © هم

 باتكلا اذه دقن دقو)

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم
 ةجحلا وذ) ة دج 6 جم

 #65 ”#ه ص ا(ه 54

,66). 

 بتكلا يفنصم مجعم

 مجارتلاو خيراتلا يف ةيبرعلا

 - تالحرلاو ايفارغجلاو

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 .ص 35945 عه

 :نيفلؤملا مجعم

 بتكلا يفنصم مجارت

 ءايحإ راد :توريب  ةيبرعلا
 ةمدقملا «يبرعلا ثارتلا
 م يف اج 1١6 ءه 1/5
 ةعبرأ يف ردص مث) .جم

 هيلإ ٌمُض نأ دعب  تادلجم
 ةسسؤم نع  كردتسملا

 ماع توريبب ةلاسرلا
 .(ه115

 - هب ةيانعلاو لسنلا
 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 هسه 60

 (ماك6ك15-8١0)(ها١141 115

 ريفسلا ءريبكلا رعاشلا

 .بيدألا

 جسينم ةدلب يف دلو

 «بلح ةنيدم نم برقلاب
 «بلح سرادم يف ملعتو

 ةيكيرمألا ةعماجلا يف مث

 .ارتلكنإ يف مث 2« توريبب

 نم رثكأ يف ًاوضع ناكو

 هتايح مظعم ىضقو « عمجم

 يف «ةيروسل ًاريفس ةيفيظولا



 ةشير وبأ عفاش رمع

 «نئيتنجرألاو «ليزاربلا

 ءاسمنلاو ءدنهلاو « يليشو

 .اكيرمأو

 ةسارد هيف بتك اممو

 .©9دحألا دبع فسوي

 : ًاضيأو

 ةسارد :ةشير وبأ رمع -

 دمحم /هتايحرسمو هرعش يف
 :قشمد  يدند ليعامسإ

 هه ١5١08 «ةفرعملا راد

 .ص اهو

 رمعل هلك يبنلا ةمحلم -
 /دقنو ليلحت :ةشير يبأ

 )١( ع ١؟ جم بتكلا ملاع ١

 ةلاسر نم (ه١١154١ بجر)

 دمحم ملقب ةيفاقثلا ةيروس
 رادصملا نم فسوي رون

 نيرشت :ةيلاتلا ١5///

 رو م لة ؤك/لا/١ة؟!
 ءم 1440/4/9 ةروثلا ما

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم
 ةغايص عم 7١ -١١ص
 يف ةمجرت هلو ءةديدج
 41/7 48/١ ةينينثالا

 ماع ةئم يف يبرع ملع ةئم
 ليلد 1١47-155: ص
 3 ص مالعألاو مالعإلا

 ١١١ ص ةمقلا ىلإ روسج
 57” ص دروؤملا مالعأ مجعم

 دلو هنأ ريخألا ردصملا يفو)

 .(!اكع يف

5٠ 

 :ضايرلا  يناخلا دمحأ

 نكر) - ص ىلا" اه 5

 .( ؛ ىبدألا دقنلا

 هتايح :ةشير وبأ رمع

 صوصن عم هرعضشو

 ؟  شولع ليمج /ةراتخم

 هه 1١41١85 «داورلا راد

 ريدغلا رديح هيف مدقو -
 .هأاروتكد ةلاسر

 لثم ءاهزجني ملو اهأدب

 (سيمأ ريمس) ةيحرسم

 نع ثدحتت ىربك ةمحلمو

 رهظي مل نيملسملا داجمأ

 للص دمحم

 : هلامعأ نمو

 ةشير وبأ رمع نم

 :ثوريب (رعش ناويد)

 .م 1948 «فاشكلا ةعبطم

 ةعبطم :بلح  رعش

 .م ١975 ءديدجلا رصعلا

 «هرعش نم تاراتخم

 «فاشكلا ةعبطم :توريب

 .م 4 [١

 يمتأم يف تينمت

 راد :توريب ء(رعش»)»

 كرتملا زيزعلا دبع نب رمع

 .م 1١91/٠ «,ةدوعلا

  ءارعشلا ةمكحم

 م ١954٠ «ءةيرعش ايديموك

 باذع - نافوطلا 5

 19141 (ناتيرعش ناتيحرسم)

2. 

 ةشير وبأرمع ناويد

 هنم رذص «(هرعشل لماش)

 :توريب يف لوألا دلجملا

 مث و ا١ةا/ا «ةدوعلا راد

 م ١ ةىلك

 :لصيف بر اي كرمأ

 راد :ةلمجج رعش

 ءه ١4 «يناهفصألا

 .ص ١5

 :ةدج  ةشير يبأ رمع

 ةيبرعلا ةيوجلا طوطخلا
 4٠١ هه ١887 «؛ةيدوعسلا
 .(# ؟ةيفاقثلا ةبتكملا) - ص

 كرتملا زيزعلا دبع نب رمع
 )م ا159١-9460ه1406-١*هلز

 .ضاق «هيقف

 ءءارقش ةدلب يف دلو

 ةعيرشلا ةيلك يف جّرختو

 ىلع لصحو «ضايرلاب
 ةعيرشلا ةيلك نم ةيملاعلا

 ماع رهزألا ةعماجب
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 مث .لدعلا ةرازول ًادعاسم

 .يكلملا ناويدلاب ًاراشتسم

 يف ةددعتم تاكراشم هل

 ايلعلا تاساردلاب سيردتلا

 «ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك يف
 لئاسرلا نم ددعل ةشقانملاو
 و «ةيمِلاعلا» :ةيملعلا
 وحن تغلب «ةيلاعلا ةيملاعلا»

 .ةلاسر نيعبرأ

 كلملا هيلإ دهع دقو

 ةطبار دفو ةسائرب لصيف
 ةلياقمل يمالسإلا ملاعلا

 لودلا ءاسؤر نم ددع

 هتلاسر تعيط
 ابرلا :هاروتكدلل
 يف ةيفرصملا تالماعملاو

 /ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن
 مجرتو هجارخإب ىنتعا
 هللا دبع نب ركب فلؤملل
 راد :ضايرلا  ديز وبأ

 40/8 يه ١41١5 «.ةمصاعلا
)2 
 ٠.0 ص

 هباتك نم ةذوخأم هتمجرتو )١(

 :يف ةمجرت هلو ءروكذملا
 رشع عبارلا نرقلا مالعأ. نم

 ١158/١. رشع سماخلاو

 م 15١-4١545ه 05-50

 دشرملا ءريبكلا ةيعادلا
 ناوخإلا ةعامجل ماعلا
 .نيملسملا

 ىقلتو «ةرهاقلا يف دلو
 نمرادم يف ةيئادتبإلا هتسارد

 مظتنا مث .ةيريخلا ةيعمجلا

 دعبو «قوقحلا ةيلك يف
 نّرمت م 198 ماع جرختلا
 هل ذختا مث «ةاماحملا ىلع

 ةعامج ىلإ ٌمضناو .ءرطانقلا
 ناكف .«نيملسملا ناوخإلا

 «ةعامجلل مضني ماحم لوأ

 اعافد هدهجو هركف فقويو
 .اهنع

 اذه هلمع هلغشي ملو

 ناك دقف ءهسفن فيقثت نع
 بتك يف ةعلاطملا ىلإ ًاعاّزن
 ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا
 . ىلع ناكف «ةيوبنلا ةريسلاو

 ْ .ثيداحألا

 هرصع اياضق شاعو

 توبكملا مالسإلا نع عفادي

 نعو .ناتسناغفأ يف

 يف نيدهطضملا نيملسملا

 ىلع ًاصيرح «ةريثك دالب

 :ةيملغلا هراثآ نمو

 لقأ ملو سانلا لاق

 ءارآ :رصانلا دبع مكح نع

 دبع لامج يف نيرصاعملا
 :ةرهاقلا  .همكحو رصانلا
 ءها٠٠5 ناصنألا راد

 0000 .نص ”5ا/

 نسح بوهوملا مهلملا -

  ليجلا ذاتسأ :انبلا
 رشنلاو عيزوتلا راد :ةرهاقلا

 يه ١5٠5 .ةيمالسإلا

 .ص ١مل

 ةيماسلا هترظنو مالسإلا

 راد :ةروصنملا ةأرملل

 .ص 654 .ه ١78  «ءافولا

 /' .مهتفرع نوركفمو ءاملع ()

 ع ةيروهمجلا 25468 - 3577:

 اها 40/1/61

 ءيضاقلا يركش ملقب
 /ة/16) الل ع عمتجملا

 عااد 1١8 ص (ه

 لص (ه1104/11/1) 5

 ددسعلا يفو .4# - 7

 ةليوط ةديصق يف ءاثر ريخألا

 حو . مساق فيرش رعاشلل

 قفا 6١ ض 1١1١8

 عالا جم يمالسإلا ثعبلا

 ص (ه١ا505١ ةجحلا وذ) 5

 مالعإلا ليلد :58 - 6

 , .40952ص مالعألاو



 يناسملتلا هلتلا حاتفلا دبع رمع

  تاداسلا عم ماسيأ 8

 ماصتع الا راد :ةرهاقلا

 .ص ١544 ءه 5

  تاركذم ال تايركذ

 .د « ماصتعالا راد :ةرهاقلا

 .ت

 راد :ةرهاقلا  (ةعمج يلع

 *م4 به ١ ةال ءراصنألا

 .ص

 قزأملا نم جورخلا -

 نهارلا يمالسإلا
 راد :رصم ءةروصنمل 1

 .ص 19 هن 1١5٠  «ءافولا

  ةينيدلا ةموكحلا

 .ماصتعالا راد :ةرهاقلا

  ةايحلاو مالسإلا -

 رشنلاو عيزوتلا راد : ةرهاقلا

 مه بها41١؟ ,ةيمالسإلا

 .ص

 ةسايسلاو نيدلا يف ءارآ -

 ورسخ ديس دادعإو ةسارد)

 .(نيهاش

 ينملعام ضعب

 .نوملسملا ناوخإلا

 نم ًاموي نوثالثو ةثالث -

 .تاداسلا مكح

 ففي

 اذه بناج .ىلإ هلو
 .ةوعدلا ةلجمل تايحاتتفا

 نوؤشلا لوح هبتك امو
 تالجملا ىف ةيمالسإلا
 .ةرايسلا فحصلاو

 خورف هللا دبع رمع
 (ماقخال_-1؟9:5)(ه1424-152)

 يبرعلا بدألا مالعأ نم
 .ثيدحلا رصعلا يف

 رفاس «توريب يف دلو
 هتاسارد ةعباتمل ايناملأ ىلإ

 خيراتلاو ةغللا يف ايلعلا

 ةداهش لانف .ءةفسلفلاو

 .م /١81 ماع هاروتكدلا

 لمعيل توريب ىلإ داعو

 يف يعماجلا سيردتلا يف
 ةعماجو ةينانبللا ةعماجلا

 ةعماجو ةيبرعلا توريب
 خب يراتلا نع ًارضاحم قشمد

 خيراتو يبرعلاو يمالسإلا
 امك «برعلا دنع مولعلا
 ةيعمج يف ًاذاتسأ لمع
 .ةيريخلا ةيمالسإلا دصاقملا
 تارمتؤم يف كزاش دقو

 نانبل يف ةيبرعو ةيمالسإ
 ةيدوعسلاو ةرهاقلاو ةيروسو
 ناتسكابو يبرعلا برغملاو
 ءايسينودنأو ايناتيرومو
 تايعمج سيسأت يف مهاسو

 خورف هللا دبع رمع

 وضع وهو «ةيفاقثو ةيمالسإ
 ةيملعلا عماجملا يف لاعف
 قشمدو ةرهاقلا يف ةيبرعلا

 .قارعلاو

 رمتؤملا يف كراش

 ةيبرتلل لوألا يملاعلا
 «ةمركملا ةكم يف ميلعتلاو
 ةمئألاو ةاعدلا ةودن يفو

 رمتؤملا يفو ءطوشكاون يف
 يف يمالسإلا مالعإلل لوألا

 لفح رضح امك ءاتركاج
 لصيف كلملا ةزئاج عيزوت
 «ضايرلا يف ةيملاعلا
 ةكم يدان يف رضاحو

 يف مهاسو «يبدألا يفاقثلا

 ملاعلا ةطبار تاسلج

 .ةمركملا ةكمب يمالسإلا

 ىحصفلا نع عفاد دقو

 .«يمالسإلا ثارتلا نعو

 ءارآلا نم ريثكلا ححصو

 ءادعأ اههجو يتلا ةيبوعشلا

 ."0قيرعلا انثارت ىلإ نيدلا
 تاساردو تالاقم هلو

 ةيمالسإ تالجم يف ةديدع

 دقو .ةيبنجأو ةيبرعو

 )١( ع ةيبرعلا ةلجملا ١74

 ءها508 ىلوألا ىدامج

 ص يعمجملا ثارتلا 2٠٠١

 ص دروملا مالعأ مجعم

 ةضففن



 خورف هللا دبع رمع

 نيسمخلا هتافلؤم تزواجت

 :اهنم «ًاباتك

 .يمورلا نبا

 ةصقو ليفط نبا

 :توريب  ناظقي نب يح

 8٠١ ء.ه ا١"اة4 .فلؤملا

 ىف ةريصق تاسارد) - ص

 ؛ةفسلفلاو خيراتلاو بدألا

 /1١(.

 راد .توريب ل " ط

 ١6١ هبه ”١4٠١ ,ءنانبل

 ..ص

 .مامت وبأ -
 :يرعملا ءالعلا وبأ

 :توريب  ميكحلا رعاشلا

 ١18٠ .بديدجلا قرشلا راد
 مالعأ) - ص ا١الك هه

 .(8 ؛يبرعلا ركفلا

 .سارف وبأ -

 عرشلا يف ةرسألا

 روهظ ىلإ عيرشتلا خيرات
 :توريب-"< ط  مالسإلا

 ١94 ءةيرصعلا ةبتكملا
 .ص 1١5١ مه

 قرتفم ىلع مالسإلا -

 (ةمجرت) دسأ دمحم /قرطلا
 راد :توريب ل .الاط
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 مه 41"1 ؛نييالملل ملعلا

 .٠ :توريب :ىرخأ ةعبط

 ١5١1 «نييالملل ملعلا راد

 .ص ١١4 .ه

 /ةايح جهنم مالسإلا
 * ط - (ةمجرت) يتح بيليف

 ملعلا راد .:توريب

 "دأب ص أع ,# «نييالملل

 .ص

 ملعم ريغ نم ةيناملألا

 ملعلا راد :توريب 18 ط

 .نييالملل

 - شيعتس ةلود ناتسكاب -

 «فاشكلا راد :توريب

 .ص ١١١5 هلالالا

 يف تانراقمو ثوحب -

 ةفسلفلا خيراتو ملعلا خيرات

 راد :توريب - مالسإلا يف

 .ةعيلطلا

 ةحتافو درب نب راشب

 :توريب  ىسابعلا رصعلا

 هه ل «نائيل راد

  يبرعلا بدألا خيرات -

 ملعلا راد :تثتوريب 4 ط

 "5 به ١5١ «نييالملل

 تو

 ةيلهاجلا خيرات -

 ملعلا راد :توريب

 خورف هللا دبع رمع

 .ه ١85 «نييالملل

 ةديدج ةلسلس :روصملا

 «يراجتلا بتكملا :توريب

 .ه 85"١7 ةمدقملا

 روصملا برعلا خيرات -

 (شاقنلا يكز عم كارتشالاب)
 بتكملا :توريب - 75 ط

 طاممث يه 64١ «يراجتلا

 هه اال ا“

 روصملا برعلا خيرات -

 :توريب - ةيوناثلا سرادملل

 ههاا55"7 قةنمينم ةبتكم

 ملعلا راد :ثوريب - برعلا

 .نييالملل

 ىلإ يبرعلا ركفلا خيرات -

 7 ط  نودلخ نبا مايأ

 ااا اه 6 «نييالملل

 .ص

 يف رامعتسالاو ريشبتلا -

 ضرتع :ةيبرعلا دالبلا
 ..نيرشبملا دوهجل

 ىفطصم عم كارتشالاب)

 ؛ءاديص - 4 ط  (يدلاخ

 «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب
 0.8 ]طمس ها ٠4ه



 خورف هللا دبع رمع

 به *6"١

 .ص فما

 يف خيراتلا ديدجت
 رظنلا ةداعإ :هنيودتو هليلحت

 راد :توريب -.خيراتلا يف

 91١9 هه ١5١٠١ «ثحابلا

 .٠ ص

 نيملسملا ىف ديدجتلا -

 :توريب - مالسإلا يف ال

 لال «يبرعلا باتكلا راد

 .ص ؟؟6 ه

 - مالسإلا يف فوصتلا -
 باتكلا راد :توريب

 .ص "ا 1 « يبرعلا

  ةرعملا ميكح -

 1١56 «نائبل راد :توريب

 تاسارد) ءص ؟4١ .ه

 ملعلاو بدألا يف

 .(ةفسلفلاو

 ءارصعش ةبسسمخ د

 .نويلهاج

 ةيحرسم يح

 ..تاماقملاو لئاسرلا -

 بحلا رعاش : ىباشلا

 ملعلا راد :توريب - ةايحلاو

 ا دع ٠ نماملل 00

 هه |5405

 كلا

 يف طسوألا قرشلا

 جروج /نييكيرمألا تافلؤم
 ةمجرت) نورخآو نوتراس

 - (نيرخآ عم كارتشالاب

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 ةسسؤم :كويروين ؛ةيرصملا
 ١؟"الا“ «ةعابطلل نيلكنارف

 .ص ٠١9 .ه

 .يومألا طالبلا ءارعش

 ةايح نم تاحفص
 .يدنكلا

 /موجنلا ىلإ قيرطلا -
 (ةمجرت) يللو .تير رد ناف

 ملعلا راد .توريب

 ""8 فه ا184 «نييالملل

 .ص

 يف برعلا ةيرقبع -

 .ةفسلفلاو ملعلا

 مهتراضح يف برعلا -

 .مهتفاقثو

 يف مالسإلاو برعلا

 رحبلا نم يقرشلا ضوحلا

 14 «يراجتلا بتكملا

 .ص ١58 فى

 ها ااىمك .....0ط

 ةفسلفلاو برعلا-

 خورف هللا دبع رمع

 بتكملا :توريب - ةينانويلا

 ١181١ ءه 18٠ :يراجتلا

 .ءص

 .نينسلا رابغ.

 راعشأ :قفشو رجف -

 - اهئاسمو ةايحلا حابص نم
 ١1:١ «نائبل راد :توريب

 .ص 129 فه

 .ىحصفلاو ةيموقلا -

 .نودلخ نبا ىف ةملك

 خيراتلا ليلعت يف ةملك -

 عباطم :توريب-" طا

 ها" ءه 1١97 ءبتكلا راد

 .ص

  ثيدحلارصعلا ىف

 ملعلا راد :توريب

 " هه ١508 «نييالملل

 يف ديدجلا جاهنملا -

 ةنسلل :يبرعلا بدألا

 فص ةيناثلا ةيوناغلا

 راد :توريب  ايرولاكبلا
 مه ١١84 «نييالملل ملعلا

 .ص 454 ١:

 يف ديدجلا جاهنملا

 ”  ط  ةيبرعلا ةفسلفلا



 سوق وبأ رمع

 .نييالملل ملعلا راد :توريب

 .يبرعلا نواعتلا ىحت -

  ثيدحلا رعشلا اذه
 «نانبل راد :توريب - 7 ط

 .ص 8/1 2سق6

 سوق وبأ رمع
 (مادوا ١110 1( 1١5150

 .يرادإ .رعاش

 بلح سرادم يف سرد
 حبصأ مث هه 187 ماع

 ىف تاعوبطملل ًاريدم
 ماع اهتعاذإل ًاريدمف «بلح
 ةيحانلل ًاريدمف مه 5
 نابإ كراش .ه 18٠ ماع

 تارمتؤم ةدع يف هتايح
 ىىدالب لخاد ةيموقو ةيبدأ
 تاودنلا نم ديدع ىفو

 .ةيفاقثلاو ةيبدألا

 : ةيرعشلا هئيواود نم

 يحو ءران نم فورح
 .ءرضخلا نويعلا :؛ليللا
 حارج «يراعشأ ضعب

 ."”بحلا تاحفن «بلق

 مفص) ه5 علصيفلا (
21 
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 نبْر نب دمحم - ريمع نبا

 يسيلف يديعلا

 )م ل رش لل ل ا رس ل

 .رئازجلا نم بتاك

 ةغللاب تافلؤمهل

 .ةيسنرفلا

 ثادحأ ىف ليتغا
 ْ .رئازجلا

 هدبع ىسيع
 (ماو522-86:)(ه1 490 500)

 داصتلقالا ريبخ

 .يمالسرلا

 تحفان يتلا ةوفصلا دحأ

 ليصألا مالسإلا موهفم نع
 نيسمخ لالخ داصتقالا يف

 فقوتي مل ءةلصتم اماع

 ؛ةملكلاب لمعلا نع اهلالخ
 ءضرألا قافآ يف ةلحرلابو
 ةيداصتقالا ةبرجتلا نع ًاثحب
 ءاهلتاقمو ءةيبرغلا
 يف ةلحرلابو ءاهئاطخأو
 «يمالسإلا ملاعلا قافآ

 فراصملا ءاشنإ ىلإ ًايعاد
 دجو امثيحو «ةيمالسإلا
 ناك دقف هتوعدل ًالبقت

 ىتح «ميقيو ثيرتيو ثكمي

 كلذ ىلع ةوطخ ققحي
 .قاشلا قيرطلا

 هدبع ىسيع

 ىلإ هتالحر هل تناكف

 نانبلو تيوكلاو ةيدوعسلا

 ةكراشم هل تناكو «يبدو
 داصتقالا ماسقأ ءاشنإ يف

 تاعماجلاب ىمالسإلا

 تايلكلاو ةيبرعلا
 داصتقا نم «ةفلتخملا

 هكارتشاو «ةرادإو نوناقو
 تارمتؤم فلتخم ىف
 تدقع ىتلا داصتقالا
 فشكت ةجضان ثاحبأب

 قلطنا ..ةرفاو ةربخ نع

 شاع ةدجاو ةطقن نم

 يه ءاهل اهلك هتايح
 ماظنلا داسف نع فشكلا

 ةريطخلا هراثآو ءيوبرلا
 «ىمالسإلا داصتقالا ىلع

 يبنجألا ذوفنلا نكمت ذنم
 دالب ىلع طلستلا نم
 ام مجاهيو . .مالسإلا

 ىسايسلا داصتقالاب ىمسي

 نوملسملا هل. عضخي يذلا
 .ملع هنأ ىلع هنوسرديو

 نأ ىلإ وعدي شاع دقو
 يمالسإلا داصتقالا نوكي

 . ام لك ىلع نميهملا وه
 تاساردلا نم ةهأذع

 «ةيعضولاو ةيداصتقالا

 هقف ةساردب ةيانعلاو
 _ىلإ ةيجاحلاو ..لاومألا



 يروعانلا ىسيع ك1 هدبع ىسيع

 داصتقالا ةسارد ىلع زيكرتلا

 ..ةنسلاو نآرقلا نم

 يمالسإ تيب لوأ سسأو
 مث :((؟) ارمق تيم» يف

 كنب ذيفنت يف ةنواعملا رشاب
 ًاراشتسم يمالسإلا يبد

 .ًاسسؤمو

 ةراجتلا ةسردم يف سرد

 ارتلجنإ ىلإ ىضمو . .ايلعلا
 ةعماج يف سرديل
 تناكاملو ..رتسشنم

 لوح رودت داصتقالا ةلئسأ

 نغ ًاثحب بتك دقف «ةدئافلا
 ءابر اهنأل ةدئافلا ميرحت

 .نيدلا ماكحأب هلاوقأ ديأو

 ةباجإلا ةقرو تضفرو
 ةرادإ هتعدتساو ءاهتلمجب

 ةعماجلا نأ هل نيبتل ةيلكلا

 راهظإل ًامئالم ًاناكم تسيل
 ءرخآ نود نيدل بصعتلا

 عضي نأ هنم بولطملا نأو

 نم هفرع ام قرولا ىلع
 رثأتلا نود ةيملعلا ةيرظنلا
 ..ةفطاع وأ ةعزنب

 ىلع لمعي وهو ىضمو
 داصتقالل ةيلك ءاشنإ
 مامإلا ةعماج يف يمالسإلا

 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 اىتت ًاسكومح ثركخا سس

 .0. .هلك ىمالسإلا

 .:هتافلؤم نمو

 يف هرودو ابرلا -
  بوعشلا دراوم لالغتسا
 راد :ةرهاقلا « ط

 ١5١ هاا" ةآ/ .ماصتعالا

 داصتقالا ةبتكم نم) - ص

 .(يمالسإلا

 ماظنلا قيبطت رثأ -

 يف يمالسإلا يداصتقالا

 عم كارتشالاب) عمتجملا

 ةعماج :ضايرلا  (نيرخا
 دوعس نب دمحم مامإلا

 ةفاقثلا ةرادإ ء«ةيمالسإلا
 "07 ءه ١40٠4 ءرشنلاو
 ةمدقملا ثوحبلا نم) - ص
 يمالسإلا هقفلا رمتؤمل

 .(مامإلا ةعماج هتدقع يذلا

 :يمالسإلا داصتق الا -

 :ةرهاقلا - جهانمو لخدم

 .ه ١995 «ءماصتعالا راد

 - رجفلا ثيدح

 ثوحبلا راد :تيوكلا

 ١65 مه اال «ةيملعل ١

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ )١(

 قع ذولا يرجهل 1

 /؟/؟0/) 458 ع عمتجملا

 ١15. صا (ه

 .ص

 داصتفالا يف تاسارد

 ةرزجوم ثوحب : يسايسلا

 ةداملا بيرقتل فلؤملا اهدعأ

 راد :قشمد ..ةيداصتقالا

 جم ؟ هام ' حتفلا

 ءانبلا يف ابرلا عضو -
 © ط  يداصتقالا
 .ماصتعالا راد :ةرهاقلا

 ” ط - دئاوف الب كونب -
 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا -

 .ه ١ ةال ةمدقملا

 ةيعرشلا دوقعلا

 ةيلاملا تالماعملل ةمكاحلا

 راد :ةرهاقلا  .ةرصاعملا

 به 1 ءماصتعالا

 مدقم ثحب) .  ص74١

 يمالسإلا هقفلا رمتؤم ىلإ
 يف ضايرلا ةنيدمب دقعنملا
 00 .(ه)"95 ةدعقلا يذ

 نيملسملا لورتب -
 .نيبصاغلا تاططخمو

 لحلا نيب نيمأتلا -

 راد :ةرهاقلا 5 ميرحتلاو

 .ماصتعالا

 يروعانلا ىسيع
 4 اوى _ا١1؟18)(ه1105- 10

 2 بيدألا



 يروعانلا ىسيع

 .مجرتملا ؛يوغللا

 ةروعان» ةيرق يف دلو
 ةيندرألا ةمصاعلا برق
 سيردت يف لمع .ناّمع

 ةرشع سمخ اهبادآو ةيبرعلا

 نم هجرخت دعب -ةلس
 ةسردملاب ةيوناثلا ةساردلا

 . سدقلا يف ةيكريلكإلا
 يف ةيلهأ سرادم يف كلذو

 لمع مث «ندرألاو نيطسلف

 ةرادإل ًاشتفمو ًاريتركس
 يكيلوثاكلا داحتالا سرادم
 يف ًافظوم مث «ندرألا يف

 ىدحإ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 لغش اهدعبو «ةنس نيرشعو
 عمجمل ماعلا نيمألا بصنم
 .يندرألا ةيبرعلا ةغللا

 ماع نامع يف (ديدجلا

 ففي

 رثكأ اهنم ردصو عم 7

 .دادعأ ةرشع نم

 نيعبرأ وحنو «ًاعوبطم ًاباتك

 لمشتو ءدعب عبطت مل ًاباتك
 ةصقلا ةعوبطملا هبتك
 «ةياورلاو .ةريصقلا

 «يبدألا دقنلاو ءهرعشلاو

 «ةساردلاو ءثحبلاو

 ءريسلاو ءمجارتلاو
 لافطألا بدأو .بدألاو

 نع ةمجرتلاو «ثادحألاو

 ءاهريغو ةيبرغلا تاغللا
 هلو ءةيسردملا بتكلاو

 ةيلاطيإلا نيتغللاب تافلؤم
 نم ريثكلا هلو «ةيزيلجنإلاو
 ددع ىلإ ةمجرتملا لامعألا

 اميس ال ةيبرغلا تاغللا نم

 «ةينابسإلاو «ةيلاطيإلا

 ؛ةيزيلجنإلاو «ةيسنرفلاو

 يروعانلا ىسيع

 «ةيسورلا تاغللا اذكو
 «ةينامورلاو «ةيرجملاو

 لئاسر هلوح ترهظو

 داحتالاو ايلاطيإ يف ةيعماج
 .©؟”يتايفوسلا

 :هتافلؤم نمو

 عوبر يف .(ةمجرت)

 ا١واإل4 و ١9597 سلدنألا

 دقن وحن ءرجهملا بدأ 2م

 يف تاسارد ءرصاعم يبدأ

 تاسارد «ةيبنجألا بادآلا

 سرام ؛«يلاطيإلا بدألا يف

 ليلخ «هتادعم قرحي

 ءايبرمو ًابيدأ :ينيكاكسلا
 /ةيزانلا زاغلا فرغ ةقيقح

 «(ةمجرت) نوسيروف ريبور
 ةصف :دودحلا ءارو تيب

 .تايرجهم. «ةبكنلا نم

 لوألا عيير) ٠١8 ع لصيفلا )١(

 ركفلا مالعأ نم .(ه71

 ه١ ص ندرألا ينف بدألاو

 ءايدألاو بدألاو مال

 يف نورصاعملا باتكلاو

 5١8. ص ندرألا



 شابغ مناغ كيو اسله: بلاغ

 ع

 «ةثادحلا راد :توريب اسله بلاغ

 (19850-601584(ه ١11٠١ 1ه4)

 .بتاك 3 بيدأ

 كركلا ةظفاحم يف دلو
 هتايح ّلج شاع «ندرألاب

 ىلإ لقتنا مث ءرصم يف
 «قشمدف .(توريبف «دادغب

 دقو .كانه يفوت ثيح

 باتكلل ماعلا داحتالا هعيش
 ىلإ نيينيط طفلا نييفح هلاو

 ةيندرألا ةيروسلا دودحلا

 طقسم يف هنامثج ىراويل

 .©0نورألاب ابدأم يف هسأر

 : هلامعأ نم

 )١( جم بتكلا ملاع ١اع-"

 ةلاسر نم (ه١41١ مرحم)

 بدألا :ةيفاقثلا ةيروس

 نورصاعملا باتكلاو ءابدألاو

 ص ندرألا يف 7١9 -

  »4ريخألا ردصملا يفو

 ةطوبرملا ءاتلاب هتبسن تمسر
 .فلألا لدب

 :دادغبل هوجو ةثالث -

 ش .ةياور

 /ناكملا تايلامج

  (ةمجرت) راشالب نوتساغ
 ةسسؤملا :توريب  ط

 ؟6١© ءه /١501 «ةيعماجلا

 .ص

 .ةياور :نيسامخلا

 .ةياور :نويئاورلا

 .ةياور : ةناطلس

 .ةياور :لاؤسلا

 .ةياور : كحضلا

 ط  ةكرحو ةدام ملاعلا -

 «ءةملكلا راد :توريب-"

 ه5

 راد :توريب م ط

 ء«ه ١5٠5 «ةيبرعلا ةملكلا

 .ص 4١م

  دقنل ايف لوصف -

 - ص "556ه به 16م

 .(يبدألا دقنلا ةلسلس)

 ملقب/رنكوف ميلو
 - (ةمجرت) تيجلم لكيام

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب
 ١85 ءرشنلاو تاساردلل
 .ص 15 .ه

 شابغ مناغ
 )م اؤمذا :::)(هإ؟ هقي..0)

 «يرادإ «بتاك « يفحص

 .رشان 35

 يف ةملكلا عم هتلحر
 مايق لبق (يلهألا) ةلجم

 «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 عمجملا) ةلجم يف مث
 ةنمزألا) يف مث (يفاقثلا

 نم مهاس امك «(ةيبرعلا

 ةرازو يف هعقوم لالخ
 يف ًادعاسم ًاليكو لمعلا

 «لمعلا تاعيرشت ريوطت



 ديع ليلخ يلازغلا

 نم ددع ءاشنإ يف مهاسو

 اهنيب ةيلهألا تايعمجلا
 ءايدألاو باتكلا داحتا

 20 هبيعامتجالا ةيعمجو

 باتك داحتا ردصأ دقو

 هنع ًاباتك-تارامإلا ءابدأو

 :شابغ مناغ :ناونعب

 .نامزلا اذه سراف

 باتك ىلع هل تفقو.

 تالاقم :يطولب :ناونعب

 .ةجرادلا ةجهللاب ةرخاس

 ديع ليلخ يلازغلا
 ماقد 500 (ها1 400

 .رّسفملا عرولا ملاعلا

 يف ةيعرشلا مولعلا سرد
 ىلإ رضحو ءرصم
 ًارضاحم ناكف ءةيدوعسلا

 ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف
 دوعس نب دمحم مامولا

 يلاعلا دهعملاو «ةيمالسإلا

 .ضايرلاب ةيمالسإلا ةوعدلل

 تنك امدنع ينسّرد دقو
 نم ىلوألا ةنسلا يف ًابلاط
 ةنس روكذملا دهعملا

 نآرقلا سرد ده

 بيط ناكو .ًاديوجتو ًاظفح

 .ما94//405/9 ةريزجلا (1)
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 ءنشعملا فيطل م«بلقلا

 ناكو .ءاملعلا راقو هيلع

 ةيعرشلا ةفاقثلا نيب ممجي

 .ةيرصعلا مولعلاو

 «يفوت هنأ تعمس مث

 ةئس هتافو نوكت دقو

 ؟اهدعب وأ ه7

 «تافلؤم هل تردصو

 : اهنم

 امو ىسركلا ةيآ ريسفت -

 ةروس رخآ ىلإ اهدعب
 بتكملا :توريب - .ةرقبلا |

 ةبتكم :ضايرلا ؛يمالسإلا
 الذل بههاكد" «نيمرحلا

 ص

 .بازحألا ةروس ريسفت -

 هللا دملا ةسسؤم :ضايرلا -

 .ها1507١؟ ءرشنلاو ةعابطلل
 1 .صا_/١6

 - .لافنألا ةروس ريسفت

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا

 .ضصاد5 ها

 - .دعرلا ةروس ريسفت -

 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا |
 .صا”*6 هاو

 - .رمزلا ةروس ريسفت -

 «فراعملا ةبتكم :نضايرلا

 .ضا97 هه

 يمارلا سوطنغ

 - .سي ةروس ريسفت -
 «فراعملا ةبتكم :ضايرلا
 .صا٠ثألا ه0

 اهرثأو ةيعرشلا دودحلا
 رارقتسالاو نمألا قيقحت يف

 ةبتكم :ضايرلا - . عمتجملل
 ههآ5كل ا «فراعملا

 نا

 مالغ ظفاحلا - ىفطصم مالغ

 . مط هم ١

 يمارلا سوطنغ
 (م200-151)(ه؟1414-50)

 .عيذم « يفحص «رعاش

 يف لوألا يعاذإلا ُدَعُي

 تذملتت هيدي ىلعو «نانبل
 دقو «نييعاذإلا نم لايجأ

 ةينانبللا ةعاذإلا يف لمع

 م 1978 ماع اهسيسأت ذنم

 .«قرشلا ويدار» مساب

 ناونعب رعش ناويد هل

 نوير

 نم هل -مجرتملا تافلؤم نايب (؟)
 تافلؤملا ليلد :باتك

 «4874 ماقرألا «ةيمالسإلا

 ى1445 ىكال ىللإ58 9068

 الو مم

 رفص) 7١١ ع لضيفنلا (9
 15١. ص (ه6



 بينم قوراف

 بينم قوراف
 م1580 (ه140456)

 دقان .ءصاق «يئاور

 .يبدأ

 ةيبدألا ةحفصلا ىلع ًافرشم
 ةءاسملا»ةديرج يف

 ىلإ لقتنا مث «ةيرصملا

 .«ةيروهمجلا»

 تاياور فلؤم وهو
 .ةذع ةيصصق تاعومجمو

 يعقاولا هبولسأ ناكو

 ."”يرصملا فيرلا

 : هراثآ نم

 ةرصاعم .ةيبدأ تاسارد

 )١( يبرعلا عوبسألا ع:؟5؟1 

 ةئام 2م لل لا

  . 0ةي . و ةيرصم ةي

 ص 1675-059٠

 (ف)

 «ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا
 نم) ص 19" يه 46

 .(برغلاو قرشلا

 ةعومجم :ريغصلا مدآ -

 ةئيهلا :ةرهاقلا  ةيصصق

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 ص ١656 ءاه 19

 .(ةراتخم صصق)

 يئاطلا دمحأ لضاف
 ماه 4#

 متهم .ءيوغل ثحاب

 .ةيقيبطتلا مولعلاب

 ةغللا عمجم ءاضعأ نم

 نم وهو .قشمدب ةيبرعلا

 .قارعلا

 : هتافلؤم نم

 راد :دادغب  ءايميكلا

 ءةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا
 كارتشالاب عبط) ه لاقل

 ةيطرشيلا يلع تنب ةمطاف

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا عم

 فلألا :ةرهاقلاب باتكلل

 .0": ؟ يناثلا باتك

 - .ةيملع تاحمل

 يملعلا عمجملا :دادغب |

 اه 184 «يقارعلا

 ةيطرشيلا يلع تنب ةمطاف
 (ماكخد 14600 (ه1500-108)

 .ةيفوصلا ةبتاكلا

 .اكع ةئيدم يف تدلو

 فوصتلل ةبحم تأشنو

 | .ةيفوصلاو

 ةريثكلا بتكلا تأرق
 ةبتكماهب تلفح يتلا:

 هصحو ىلعو ءاهدلاو

 .فوصتلا بتك صوصخلا

 برحلا ةيادب يف اهترسأ
 .ىلوألا ةيملاعلا |

 بتك ةدع فيلأتب تماق

 : يه



 نيدلا دعس ناميلس زياف

 :قحلا ىلإ ةلحر

 .اهدلاو ةريس مث «فوصتلا

 تثدحت :قحلا تاحفن -

 اهبدأو ةقيرطلا نع هيف
 | اياصوو اهماكحأو اهلوصأو
 .اهدلاو

 تثئدحت : قحلا بهاوم -

 اهدلاو تامارك نع هيف

 .مهلاوحأو اهباحصأو

 ةريس هتتمض :قحلا

 نيدلا دعس ناميلس زياف
 م1945 1519)(ه 1406 187

 .يسايص- «يوبرت «بتاك

 «نيطسلفب دفص يف دلو

 يف لمع ةيروس يفو
 يف ةيزيلجنإلا ةغللا سيردت
 .ءاديوسلاو قشمد تايوناث

 عم يسايسلا طاشنلا لوازو

 .برعلا نييموقلا ةكرح
 نيب ةدحولا دهع يفو

 لغش ءرصمو ةيروس
 داحتالا (رس نيمأ) بصنم

 )١( ةوعدلاو ةاعدلا ؟/1١غى

 /ه نيملسملا ءاملع ةعوسوم

 ةففزر

 هيقفلا يلع زياف 51١

 «نانبلب هيلاع يف دلو .| مث ءينيطسلفلا يموقلا
 رطضاف «لاصفناإلا ثدح

 داعو « توريب ىلإ باهذلل

 ثودح نايإ يف قشمد ىلإ

 لظو ءراذآ نم نماثلا ةروث

 ةئسلا ىتح قشمد يف

 داعو «هتايح نم ةريخألا

 ىتح سيردتلا ةنهم ىلإ ةيناث
 . 185 ماع

 تامجرتلا نم ديدعلا هل

 ءةيسايسلاو «ةيبدألا

 رشن امك «ةيداصتقالاو

 تالاقملانم ديدعلا

 ةديرج ىف تاساردلاو

 .ةينانبللا «ررحملا»

 باتك هتامجرت زربأ نم
 ةسايسلاو داصتقالا)

 نع تاسرادو «(ةيملاعلا

 ىلع داصتفالا ريثأت

 ةيلودلا تاسايسلا
 0 لقإلاو 0

 هيقفلا يلع زياف
 (م 1541/-0)1540(ه14197-104)

 ء.ىفحص «ءبتاك

 . يبزح « يسايس

 يبرعلا ركفلا مالعأ نم (0)

 نيرشعلا نرقلا يف يملاغلاو
 8*١ ١79 ص

 .ىرضحلا :

 ملع يف ةزاجإلا لانو

 نيع ةعماج يف عامتجالا

 مث «ةرهاقلا يف سمش

 عامتجالا يف ةزاجإ

 يف هدوجو ءانثأ يفو

 باجعإلا هراثتسا رصم

 ءرصانلا دبع لامج سيئرلاب
 يف لخدو ءهيلإ بهذف
 مث ءةيركفلا رصان ةسسؤم
 ةنس اهتودن ىف لذئدعب كراش

 ناك باجعإلا اذه 4
 نيوكت يف قيمع رثأ هل
 ٍذئدعب اهترولب يتلا هتّيصخش
 لامكل ةليوطلا هتقفر

 .طالبنج

 بستنيل نائبل ىلإ داعو
 يبمدقتلا بزحلا ىلإ

 2١488 ةنس يكارتشإلا

 تايلوؤسم هيف ملستو
 ةربخ هل تناكو «ةريبك

 .ءةفاحضلا يف ةعساو

 بتكف «مالعإلاو .ةسايسلاو ش

 . «راونألاو هررحملا يف
 ءرابخألاو ءءادنلاو «ةيارلاو

 يموقلاو «قيرطلاو «غالبلاو
 قر وثلا نيطسلفو ءّيبرعلا

 «ةيروسلا نيرشتو ءداّيصلاو

 .اهريغو



 ناوضر يحتف

 داحتا ئف ًاوضع ناكو
 ماع ذنم نيينانبللا باّتكلا

. 

 ةع وبيطم تافلؤم هل
 : :اهنم

 يمدقتلا انتلاضن»

 ملع» و «يكارتشالا
 و «يرضحلا عامتجالا

 لاضنلاو ركفلا لوح»

 و «يكارتشالا

 ةرصانلا دبعو زومت

 7 ةروث»
 قفا

 ناوضر يحتف

 ماقلت (ه1424ب 50

 .ثحاب .«بتاك ؛ يسايس

 يف يسايسلا هلاضن أدب

 ينطولا بزحلا فوفص
 دمحأ كراش مث ءرصمب

 رصم» سيسأت يف نيثسح
 لصفنيل-م ”1١937 يف «ةاتفلا

 عجريو م ١1947 يلاوح هنع

 .ينطولا بزحلا فوفصل
 بزحلا سسؤيل لصفني مث

 ماع يف ديدجلا ينطولا
 سأر ىلع ناكو .م 4

 ةكرحلا لاجر نم نييندملا .

 عم اونواعت نيذلا ةينطولا

 )١( زوردلا مالعأ مجعم 5514/7

 الكت

 فن

 يف كراشف.. .ويلوي طابض

 اهلكش يتلا ىلوألا ةرازولا

 .ةلودلل ًاريزو بيجت دمحم

 داشرإلل» ًاريزو مث

 يف لاقتسا ىتح :«يموقلا

 اهدعب .م ١564 ربوتكأ

 ةاماحملل ًافرصنم ىقب
 فصتنم ىتح فيلأتلاو
 ةرم ججأت ثيح «تانيعبسلا

 يضراعم زربأ حبصيل ىرخأ
 ..تاداسلا تاسايس

 يلاوح هبتك تغلب

 بتك ..ًاباتك نيعبرألا
 ةريسلاو ةيحرسملاو ةصقلا

 ةداقلاو ءامعزلا ريسو ةيتاذلا

 دمحم) نيحلصملاو

 «يدناغ «ءلماك ىفطصم

 تعلط «ينيلوسوم «اريلافيد

 يسايسلا خيراتلا يف ةليوط
 برحلا يف ناسنإلا عم

 عيرشتلا يفو .كملسلاو

 مالسإلا يف ىفو .«نوناقلاو

 عيرشتلا ةغفسلف» هاياضقو

 مالسإلا) و «يمالسإلا

 رصعلا .؛ةوملسملاو

 درفأو .م 1١951 «لاجرو

 «ةبتعلا طخ» هتلوفطل ًاباتك

 هابصل رخآو م 919

 .م ١958٠ «ق قشاعلا جيلخلا»

 نوجسلا يف هتايركذل رخآو

 لبق اهفرع يتلا تالقتعملاو

 ليبق» هامسأم 7
 هلو ."'م 9١1ه! ؟رجفلا

 عومد :ناونعب ةيحرسم
 :ةرهاقلا  .؟ ط  .سيلبإ
 .فراعملا راد

 ديعس يحتف
 (ماو1-9١45؟91)(ه١141-160)

 .يفحص ررخحم «رعاش

 لصح .روهنمد يف دلو

 دهعم سويرولاكب ىلع
 ةعماج  ةيعامتجالا ةمدخلا

 لمعو «ةيردنكسإلا :

 لغتشا مث * ءاتقو سيردتلاب

 مث «ةيروهمجلا ةفيحص يف
 ةعاذإلا ةلجم يف لمع

 رعشلا ةلجم مث «نويزفلتلاو

 ماع اهتسائر ىلوت ىتح

 ىلع لصحو 0.66م ١5484

 ىوتسملا ىلع زئاوج ةدع

 .. يملاعلا

 هئنيواود زربأ نم

 يف لصف  :ةيرعشلا

  رجفلا قاروأ  ةياكحلا

 ناولألا رتفد منت مل رصم

 عم م 1948/11/8 قفألا (0)

 ص بدألاو ركفلا ريهاشم

 .لقكأ



 لضفلا وبأ يحتف

 الإ  دبألا ىلإ رقاسم
 تايعابر  يالوم اي رعشلا
  حيصفلا حالفلا  مولسلا
 ةرثرث - ةريغص بح تاينغأ
 نجلا كيد ةدئام ىلع

 بتك ةدع ىلإ ةفاضإلاب
  ءابرغلا :اهمهأ تاساردو

 - ؟اذامل ءارعشلا ريمأ يقوش

 ةلحر ..افولا وبأ دومحم

 نكل قاشع  ةايحلاو رعشلا
 ةفاحصلا طالب يف  ءارعش

 حانج ىلع رفاسم  بدألاو
 عشا

 لضفلا وبأ يحتف

 (ماكئخ1641520-5ه 1417-19

 .يئاور « يفحص بتاك

 نييفحصلا ةباقن يف وضع
 «باتكلا داحتاو «ةيرصملا

 داّقنو باك ةيعمجو

 تاقباسملا يف ميكحتلا

 .ةيئاورلا

 ديدعلا هلو ,«ةياورلا بتك
 تلوحت يتلا صصقلا نم

 .ةيئامنئيس لامعأ ىلإ

 5عا١٠ جم بتكل لا ملاع )غ0(

 .(ها رخآلا عيبر)
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 : هتافلؤم نم

 :كوشلا ىلع ةيفاح

 ةلودلا ةزئاج اهب لان «ةياور

 ."”ةيئاورلا ةصقلا ىف

 )م 151*١954

 .ىئامئيس ثحاب « بتاك

 اعرد ةظفاحم ىف دلو

 داحتالا ىلإ دفوأو «ةيروسب

 ريتسجاملا لائف يتييفوسلا

 نم يئامنيسلا جاتنإلا يف

 .وكسوم يف امنيسلا دهعم
 يف هاروتكدلا ةلاسر مدق مث

 اهقافآو ةيروسلا امنيسلا

 .هسفن دهعملا ىلإ اهروطتو

 ءامئيسلا لقح يف لمعو

 ةماعلا ةسسؤملل ًاماع ًاريدمو
 ءم 1981 ذنمامنيسلل

 ريرحت ةئيه يف ًاوضع ناكو
 يتلا «ةيامنيسلا ةايحلا» ةلجم

 29م د يف ردصت

 :ةعوبطملا هلامعأ

 ةيروسلا امئنيسلا عقاو -

 ىدامج) 5١١.ع لصيفلا (0)

 .777 ص ا(ها14017 ىلوألا

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ (7)

 4198 م77 ص

 :قشمد اهروطت قافآو

 ءه 1944 ءةفاقثلا ةرازو
 .ص 0١

 نم يئامنيسلا مليفلا -
  ةشاشلا ىلإ ةركفلا
 ها١5401 ءقشمد

 غابدلا حلاص دمحم يرخف
 (م1544- 15197614: 44"1)

 ثحاب «يرادإ « يميداكأ

 .يوغل
 «لسصوملا يف دلو

 ىلع ايناطيرب يف لصحو
 «يناسفنلا بطلا يف مولبد

 ةيلكلا ةلامزو ةيوضع ىلعو
 .نييناسفنلا ءابطألل ةيكلملا

 بطلا ةيلكل ًاديمع ناكو

 ًاليكوو ءلصوملا يف

 مث ءاهيف ةعماجلا سيئرل
 ميلعتلا ةرازو يف ةرتف لمع

 يملعلا ثحبلاو يلاعلا
 «بيرعتلا زكرمل ًاماع ًاريدم

 ةعماج ىلإ اهدعب داع
 ًاذاتسأ لمعيل لصوملا

 ًاسيئرو يناسفنلا بطلل

 ةيلك يف عوضوملا ةبعشل
 .بطلا

 يركفلا جاتنإلا يف مهسأ



 غابدلا خلاص دمحم يرخف

 يفو .هصاصتخا ناديم يف

 ةرادإلاو سيردتلا نيدايم

 رشع ةثالث رشنف ءهيجوتلاو
 ًالاقم نيثالثو «ةيبرعلاب ًاباتك
 اهضعبو «ةيبرعلاب اهمظعم

 رشنلل دعأو «ةيزيلكنإلاب
 .ثاحبألا نم ًاريبك ًاددع

 يف ًالماع ًاوضع ريتخاو
 ةنس يقارعلا يملعلا عمجملا

 يف كراشو .م 9
 يفو .هسلجم تاشقانم

 ىقلأو «هناجل ضعب لامعأ

 ىناحورلا بطلا نع ًاثاحبأ
 يملعلا ثارتلا ةنجل يف
 زيمتم رود هل ناكو «يبرعلا

 ملع تاحلطصم دادعإ يف

 ىلإ ةفاضإلاب ءسفنلا
 دادعإ يف هتمهاسم

 ,©0ناويحلا ملع تاحلطصم

 : هتافلؤم نم

 ةسارد :ًارايتخا توملا - .

 ةعسوم ةيعامتجا ةيسفن
 ء” ط  سفنلا لتق ةرهاظل
 :توريب  ةحقنمو ةديزم

 هه ١5٠8 «ةعيلطلا راد

 يملعلا عمجملا ةلجم )0(

 وذ) 4 ج "4 جم يقارعلا

 د #0 ص (ه1197 ةجحلا

 ةرثثإ
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 :يناسنإلا كولسلا -

 :تيوكلا - لايخلاو ةقيقحلا
 ه5 .ىبرعلا ةلجم

 :ثادحألا حونج -

 ةماع ةيسفن ةيعامتجا ةسارد

  ثادحألا تافارحنال

 بتكلا راد :لصوملا

 .ه 1١7946 «ةعابطلل

  ةيسفنلا برحلا
 ةفاقثلا ةرازو :دادغب

 هه 8*١ «,نونفلاو

 نارمع لآ نيسح نب جرف
 ماو 15:90م

 ءاهقف نم «بيدأ «بتاك

 نيمتهملا ةيمامإلا ةعيشلا

 .فينصتلاو فيلأتلا نوؤشب

 فيطقلا ةنيدمب دلو
 همولع ىقلتو .ةيدوعسلاب

 ماع يف رفاسو ءاهب ةيلوألا
 لمكأف قارعلا ىلإ ه5

 ىلإ داع مث «كانه همولع

 ءه 105 ماع فيطقلا

 .اهب يفوتو

 : هتافلؤم نم

 يف ناميإلا ةفحت -
 .نارمع لآ ءاملع مجارت

 يف ةيجرألا راهزألا

 .ةيجرفلا راثآلا

 نارمع لآ نيسح نب جرف

  فيطقلاةلبق -

 «فجنلا ةعيطم :فجنلا

 .ص ه4 ىلا

 ملع يف لوقعلا دشرم

 .لوصألا

 .داشرإلا تارمث -

 ريخ يف زيجولا ملكلا
 .زيجارألا

 .نويرابخإلاو

 ةأرملا تابجاو

 ٠ .ةملسملا

 .ةيتيوك لئاسم -

 يف قينألا ضورلا -

 .قيقرلا رعشلا

 حرش يف سنألا عمجم -
 ١ .سفنلا ثيدح

 يف تازاجسملا رردلا

 .قاتشملا ةليسو

 يف ةيجرألا تامغنلا
 .ةيجّرَفلا تالسارملا

 طقتلمو يلاوغلا طقس -
 .يلآللا



 نارمع لآ نيسح نب جرف

 .0ةيفجنلا ةلحرلا -

 ةدوف يلع جرف
 (ماؤؤ5:0-5)(ه1415-600)

 .يسايس ءركفم «بتاك

 ةينلع ةشقانم رثإ ليتغا

 .يناملع رخآلاو «يمالسإ

 .يناملعلا

 ةعارص يف ةيادبلا تناكو

 وبأ حالص خيشلا عم
 يف اناك امدنع ؛ليعامسإ
 ١9484 ماع يف دفولا بزح
 ةدوف جرف رص امدنع 2م

 - ةينيد ال يأ - ةيناملع ىلع
 خيشلا ٌرصأ امنيب ءدفولا

 ىلع ليعامسإ وبأ حالص

 جرخف ..دفولا ةيمالسإ
 سسأو .«بزحلا نم ةدوف

 عضوو «لبقتسملا بزح»
 ..طابقألا نم هتيبلاغ

 تسرهفلا 3 ةيبرعلا

 مالعأ مجارت يف ديفملا

 ءارعش هاقكعلا جيلخلا

 ةريزج يف ثيدحلا رصعلا

 مسا دروو 501/١. برعلا
 نيلوألا نيردصملا يف هدلاو

 , #8 نسا

416 

 يأرلا مامأ هسفن عضوو

 ةلودلا ةماقإ دض هنأ ماعلا

 قيبطت دضو ةيمالسإلا

 ىتفأو .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 نا .هتدرب ءاملعلا

 :هيف بتك اممو

 نبع دادترالا ةبوقع

 ةيعرشلا ةلدألا نيب نيدلا

 /نيركنملا تاهبشو
  ينعطملا ميظعلا دبع

 .ةبهو ةبتكم : ةرهاقلا

 نيدترملاو ةدرلا ماكحأ

 يلازغلا يتداهش لالخ نم

 .ةعورزم دمحم /ةعورزمو

 يىدشر ناملس ةمكاحم -

 :دماح ءالع :يرصملا

 مأ لجر لقع يف ةفاسم
 صن عم ؟ةمأ بلق يف ةنعط

 يف ةدوف جرف ةداهش

 ءالع نع عافدلل ةمكحملا

 /9) ٠6 ع عمتجملا ففز

 ملاعلا .(ه5

 ١0٠ )١6/ ع يمالسإلا

 1151١ )51١ عو (ه1516/

 عو غم 1515/7/97 -

 عو ل(ها6١5/هره) ١الا/

 ء2(ها6/4/0١141) )"ة5

 )١/1١١/ 5885 ع روصملا

 ةيمالسإلا ةلاسرلا .(ه65

 .56 ص نوفل 6ع

 ةدوف يلع جرف
  ديز وبأ دمحأ/دماح

 «ءةليضفلا راد :ةرهاقلا

 ه١

 : هتافلؤم نمو

 ةصق :بوعلملا

  لاومألا فيظوت تاكرش

 .ةديدجلا رصم راد :ةرهاقلا

 .م .د  طوقسلا لبق -
 ٌدر دقو) يه ١406 «ءن .د

 :ناوتعب باتك يف هيلع

 طوقسلا لبق تفاهت»

 فيلأت //هبحاص طوقسو
 - حبص دماح ديجملا دبع

 راد :رصم «ةروصنملا

 55١ به 16م «ءافولا

 ةيمالسإ ةيلقع وحن - ص
 .(5 ؛ةيعاو

 :باتكب ًاضيأ هيلع درو

 در :طوقسلاو ضوهنلا نيب

 رينم /ةدوف جرف باتك ىلع
 راد :سنوت - ” ط  قيفش

 ه 141١ «قاربلا

  ط - ةبئاغلا ةقيقحلا
 ركفلا راد :ةرهاقلا

 .رشنلاو تاساردلل

 انمالك نوكي ال ىتح -

 .اوهلا يف

 ؟نيأ ىلإ ةيفئاطلا



 .كياح هللا جرف

 .(نيرخآ عم كارتشالاب)

 .ريذنلا

 .باهرإلا -

 كياح هللا جرف
 1550-1554ه

 بتكي .يئاور «رعاش

 .ةيسنرفلاب

 هراوشم أدب .نائبل نم

 م ١979 ماع يبدألا

 اهناونع ةيرعش ةعومجمب
 هجتأ مث ««تارفزو عومد»

 ةياورلا ىلإ م 144ه ماع

 «(«(توجربا هتياور امدقم

 ىئاورلا هجاتنإ اهدعب ىلاوت
 دالوأ» هتيئثالئث هرهشأو

 ضرأ» هتياورو «ضرألا
 .«بعشو

 ديدعلا عبط ديعأ دقو

 ءةرم نم رثكأ هتاياور نم
 تاغل ىلإ تمجرت امك

 ةيزيلجنإلا اهنم ةيملاع
 .©"0ةيلاطيإلاو

 هللا ةبه دمحم - جرفلا وبأ

 ةدقعلا وذ) 7١54 ع لصيفلا )١(
 14١. ص (ه4

 ءقك

 حلصم وبأ ميهاربإ ديرف

 (ماوخت 149:00 (ه 14511

 روسك نيع يف دلو
 1١941١ ةنس رفاسو «نانبلب
 «ةدحتملا تايالولا ىلإ

 « يكيرمألا شيجلاب قحتلاو
 «نانبل ىلإ داع اهتياهن يفو
 لصيف .كلملا ةمدخب قحتلاو

 داع مث ءايروس يف

 ةديرج لسارو .اكيرمأل

 ىلوتو ٠ .ةيرصملا رابخألا

 نايبلا ةديرج يف ةباتكلا

 .ةنس نيعبرأ ةبارق ةيرجهملا

 ةيزيلجنإلا نع مجرتو
 اياضق جلاعت ابتك ةيسنرفلاو

 - يزرد وهو  زوردلا

 اهنم ءمهتايحو مهخيراتو
 نتباكلل ةزوردلا» باتك

 ميوقتا باتك فلأو .توروب

 در «ددجلا يف ريسلاو دوألا

 يف يتح بيليف ىلع هب
 مجرتو .زوردلا نع هتاباتك
 نيدحوملا بهذم» باتك

 ىلإ راجنلا هللا دبعل «زوردلا
 .2©ةيزيلجنإلا

 ٠١/١ زوردلا مالعأ مجعم ()

00 

 ربج ديرف

 ربج ديرف
 (م15512-156(ه1414-3940)

 ماع نوبروسلا نم هاروتكدلا
 سيردتلاب ماقو 2م أ 66

 .ةيبنجأو ةيبرع تاعماج يف

 هتسارد نم مغرلا ىلعو

 ًاسيئر هميسرتو توهاللا

 الإ «نييرازاعلا ءابآلا ىلع

 ةفسلفلل بذجنا هنأ

 موهفم» :بتكف ةيمالسإلا

 .«يلازغلا دنع نيقيلا

 دي مآ مث .«يلازغلا

 ."76يلازغلا

 : اهنيب نم ةعونتم

 لاشرملا تاركذم -
 تنوكيف :يرمغتنوم

 ”  ط  (ةمجرت) نيملغلا

 ١م «ةفاقثلا راد : توريب

 .ص 3/8 مه

 بجر) "6 ع لصيفلا 6

 قافآ ء4"1 ص (هأ14

 لاوش) 4 ع ثارتلاو ةفاقثلا

 ١١19. صا ا(ه5



 / 5 الهش وبأ لاشيم ديرف

 نيب ينيدلا ركفلا ةفسلف

 سيول /ةيحيسملاو مالسإلا
 يناونق جروج «ءةيدرغ

 عم كارتشالاب ةمجرت»

 - 7 ط  (حلاصلا يحبص
 ملعلا راد :توريب

 ١408 1944 «نييالملل
 .جم * فه

 قطنمل لماكلا صنلا
 ةلماكلا ةعومجملا :وطسرأ

 راريج ةعجارم ؛(قيقحت)

  مجعلا قيفر «يماهيج
 .ينانبللا ركفلا راد :توريب

 «تالوقملا :يوحت

 ناهربلا «سايقلا «ةرابعلا
 .ةطلاغملا «لدجلا

 الهش وبأ لاشيم ديرف
 )م ا١و197-45؟2١1)(ه١5075-1١1*50)

 .ةينانبللا ةفاحصلا بيقن

 سردو «توريب يف دلو

 ىفو ةمكحلا ةسردم يف

 ةعماجب قوقحلا ةيلك

 نأ ىلإ هتثادح ذنم ةفاحصلا

 ةلجم ريرحت ةسائر ىلوت
 ىتلا «ديدجلا روهمجلا»

 وبأ لاشيم) هدلاو نع اهثرو
 ًاوضع بختنا دقو «(الهش

 ةينانبللا ةفاحصلا ةباقن يف

 سأر مث «ةرود نم رثكأ

 لايتغا رثأ ىلع ةباقنلا

 فيص يف هط ضاير بيقنلا
 ناكامك 2م 198٠ ماع

 ةمئاقلا ةنجللا ىف ًاوضع

 «توريب ةيدلب لامعأب

 يلملا سلجملا يف ًارضعو
 سكذوثرألا مورلل
 .20تورييب

 : هتافلؤم نم

 الب يتايفوسلا داحتالا

 ةسسؤم :توريب - 4«شوترا
 ١١١ هه 85*١7 ءروهمجلا

 .(روهمجلا باتك) - ص

 )م 00-1١96 0)(ه1ا١"96-ه00)

 ةفاحصلا داور نم

 .ةيرصملا

 قوقحل | ةيلك يف جرخت

 فالآ ؛ ظفح ءوأا/ ماع

 يلهاجلا رعشلا نم تيب
 ةاماحملا لزتعا «يمالسإلاو
 غرفتو 1١944 ماع
 ابيقث بختناو «ةفاحصلل

 «تارم عبرأ نييفحصلل

 يف ةيرصملا ةفاحصلا لثمو

 ىدامج) 8 ع لصيفلا قل

 .(ه07١1١ ىلوألا

 ةيلودلا تارمتؤملا نم ريثك
 لمعو ,1885 ماع ذنم
 ةسسؤم ةرادإ سلجمل اسيئر

 سيئر ناكو «لالهلا راد

 :رثكأ ةروصملا» ةلجم ريرحت
 .نرق عبر نم

 اهمهأ ةريثك تافلؤم هلو

 مضي .يذلا «تيداوح» باتك

 خيرات نع ةتودح 5

 كحاضلا# هباتكو «هتايح

 ةعبطلا تردص يذلا «يكابلا

 ءه ١87 ماع هنم ىلوألا

 باش خيرات مضي باتكلاو
 هتايح نع ةقباسلا دوهعلا نم
 هتايح بناجب ةصاخلا

 هداهج ءهتارماغم «ةماعلا

 نيب القنتم هتالحر «ينطولا

 يف ميدقلا ملاعلا لود

 يف ديدجلا ملاعلاو ابوروأ
 ."اكيرمأ

 ام ىلإ ةفاضإلاب هلو
 . قبس

 يف . .ةظابأ يركف

 :ةرهاقلا  (هملقب) ويدارلا
 .فلؤملا

 ص نفلاو ركفلا داور عم )ن3(

 ثيدح هنعو 06>- 2١697

 هلا ص ءافرظ ةقلامع :ىف

 ةض 5



 كراملا دهف' 1 يزرط كلف

 :ةرهاقلا - سانلا عم

 «يموقلا داشرإلا ةرازو

 - ص ١١1١ ده 6

 .(ةعاذإلا تاراتخم)

 يزرط كلف
 (ماقخال 1917721411

 .ةبتاك

 ترشن .قشمد يف تدلو

 نم ديدعلا يف اهجاتتنإ
 «ةينابللاو ةيروسلا فحصلا
 «بيدألا) ةلجم اهسأر ىلع

 يف تكراشو .ةيتوريبلا
 تاودنتلا نم ديدعلا

 ةيئاسنلا ةيفاقثلا تانولاصلاو
 .تانيثالثلا طساوأ ذنم
 يف اهتالاقم ىلوأ تردصو

 1١١517 ددع سبقلا ةديرج

 9١مل ناريزح ١5 خيرات
 فقومو ةيبرعلا ةغللا» ناونعب

 .«اهنم انبابش
 :اهل
 «يرعاشمو ينئارآ» 3

 «نوديز نبا ةعبطم «قشمد
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 يزرطلا نيدلا حالص) 3

 .««ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 00 "١5/87 «(قشمد

 )١( ص تايروسلا تابتاكلا ١77.

 ديعسلا زيزعلا دبع نب دهف
 (مالكخال-191500ه14 1/1

 .خيراتلاب متهم «سّردم

 ةديرب ىف دلو

 همولع ىقلتو «ةيدوعسلاب

 ءاملع نم ددع ىلع

 .ميصقلا

 ماع ضايرلا ىلإ لقتنا
 ضعب ىلع سردو م ١ "هم

 ىدل ًابتاك لمعو .اهئاملع

 يف .ةدم ضايرلا يضاق

 ًاريدم نيع ه 5١م ماع

 ١9 ىلإ ءاربخلا ضاير

50 

 : هتافلؤم نم

 ةقطنم نع خيرات

 «ناسنإلاو ء.ميصقلا
 .'"”ناطوطخيم امهالكو

 ءاعد : عوبطملا نم هلو

 - (عمج) ميظعلا نآرقلا متح

 ةسسؤملا :ضايرلا

 ٠.٠" .ه 98"١ «.ةيديعسلا

 .ءص

 ةريزجلا يخرؤم مجعم قفز

 ءارعش 5000 ةيبرعلا

 ةريزج يف ثيدحلا رصعلا

 ا برعلا

 كراملا دهف
 (ملواا 16100 11

 ءىسامولبد «بتاك

 .طاطخ

 لئاح يف دلو
 يف لوجتو ءةيدوعسلاب
 ماشلاو رصمو نادوسلا

 .قارعلاو

 يف ةيلوألا ةساردلا سرد

 مث ءرصم يف مث ؛لئاح
 مث «ضايرلا ءاملع ىلع
 يف ديحوتلا رادب قحتلا
 ًاطاطخ ناكو .فئاطلا

 قئافلا ةطخب بتك ءننفتم
 نم ريثكلا ءيشلا نسحلا

 .ءارعشلا نيواود

 ىلوت ه ١754 ةنس يف

 نيعوطتملا نم ددع ةدايق

 يف داهجلل نييذوعسلا

 يف مهدحوو «.نيطسلف

 .لماك جوف

 ةمدخللا كلس ىف طرخنا

 ١/٠ ةنس نم ةيسامولبدلا
 قشمد يف لمعف .ه

 ةبترب ةرقنأو ايبيلو ءاعنصو
 .راشتسم

 يف ةباتكلا سرام

 ةنس ذنم فيلأتلاو فحصلا



 كراملا دهف فلعل كراملا دهف

 ا ا

 : هتافلؤم نم

 حالصولاو داسفإلا نيب -

 ةعبطملا :قشمد

 مك بيه ا"الا/ «ةبمش ثاهلا

 .ص

 لبش ةرايز ىدص

  ةيروس .ىلإ ةريزنجلا

 «ةيمشاهلا ةعبطملا :قشمد
 .ص الالا له لالا

 كلملا ميس نسم -

 :ضايرلا زيزعلا دبع
 "” به 984"1 هبفلؤملا

6 

 :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم )١(

 /ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ب 179/79 رهاطلا داوج يلع

 ءابدألا ةعوسوم الاله

 /" نييدوعسلا باتكلاو

 نع نيرظانلا ةضور ©
 ثداوحو دجن ءاملع رشآم

 .1 6948 169/9 نينسلا

 هتبسن بتك مهضعبو
 مسالا باوصو .4قراملا»

 نأ نويدجنلا هقطني امك

 نأ نكمي امو «فاقلاب نوكي

 فاكلا ىمشي امب بتكي
 تاذ فاكلا يهو «ةيسرافلا

 ىلع فقأ ملو ءنيطخلا

 ةدع رداصم نم هدلاو مسأ

 .اهيلع تعلطا

 :ضايرلا - *« ط

 م” اه ١46١ هفلؤملا

 .ج

 - فرشلا لجس 5

 «فراعملا ةسسؤم : توريب

 .ص مهو ءه 6

 ةنياهصلا اهارتفا

 ط  برعلا ولفغم اهقدصو
 نبا عباطم :قشمد “ 

 ١١ اه ١88 .نوديز

 ًاضيأ هرودص قبسو) ص
 ةنياهصلا اهلاق» ناونعب

 .(2. .اهقدصو

 - برعلا ميش نم

 ةبتكملا عيزوت :توريب
 امم  ١"م# ءةيلهألا
 1 .جم 4 ىف

 :ضايرلا - #” ط

 5 ه5 .«.فلؤملا

 .ج

 ةسسؤم :قشمد 54 ط

 ؛اهتابتكمو نيقفاخلا

 .جم 4 يه ٠04

 انعاضوأ حلصن اذكه

 :قشمد .- < ط - ةيعامتجالا

 ١اثإلا/ ءةميشاهلا ةعبطملا

 .ص مك ىه

 لبش ةرايز ىدص

 :قشمد  نانبل ىلإ ةريزجلا
 ١ا/  «ةيمشاهلا ةعبطملا
 .صا 18١ .ه

 روطتلا نع تاحمل

 ثبرعلا ةريزج يف يركفلا

 :قشمد - نيرشعلا نرقلا يف

 نيكي «نوديز نيا عباطم

 هه

 ةكرش :توريب  ليئارسإ
 ١86 .ةثيدحلا ةعابطلا

 .ص نيل مه

 ةفرعمو دعس نب ذهف

 راد :ضايرلا  ًاماع نيثالث
 ءجم 7 ءه ١88 «ةماميلا
 .ص اا

 دعس نب دهف دوصقملاو

 .«لئاح ريمأ دوعس لآ

 .ه 1١97 ةنس ىفوتملا

 نب دهف» هباتك يف ددعو
 هتافلؤم نم ةعومجم («دعس

 :يهو «عبطلل ةأيهملا .

 ج) نوؤانبلاو نومادهلا
 ةايح يف ليج خيرات «(1

 ءاليج مهتي ليج «لجر
 .(جم 5 ) تماصلا داهجلا

 نم ءةمواقملا ةمواقم
 ؛) ةلوهكلا ىلإ ةلوفطلا :



 فوّرص داؤف فيلا يناتسبلا مارفأ داؤف

 رئازجلا يف مايأ ءهل يضام

 «زومت 1 راوث عم « ةرئاثلا

 را 2 برعلا ميش نم ٠

 ًادجم ىنب يذلا يماصعلا
 :عقاولا يحو نم «هيوذل .

 يناتسبلا مارفأ داؤف
 4 15-١51544 (ه15415-1١)

 .نانبل يف رمقلا ريدب دلو

 ميلعتب ةيلمعلا هتايح أدب

 دهعمب ةيبرعلا ةراضحلا

 1987" ماع ةيقرشلا بادآلا

 ةينانبل تايلكو دهاعم ةدع

 نيذلا نم ناكو «ةيسنرفو
 ةلجم م ١95 ماع اوسسأ

 امك ءةيبدألا «فوشكملا»
 يف ةيفاقث ةحفص سسأ

 نم تدُع «ريشبلا» ةديرج
 يف بدألا تاحفص لئاوأ

 يف مهسأو .يبرعلا نطولا

 ةيبدأ تايعمج سيسأت

 ةيعامتجاو ةينيدو ةيخيراتو
 .ةريثك

 ناك كلذ بناج ىلإ
 دهعم اوسسأ نيذلا نم

 ةعماج يف ةيقرشلا بادآلا
 رادو ءهفسوي سيدقلا

 يف تاملعملاو نيملعملا

 «شاقن درفلأ سيئرلا دهع
 دهع يف ةينانبللا ةعماجلاو

 .نوعمش ليمك سيئرلا
 ثادحتسا يف مهاسو

 .ةينانبللا ايرولاكبلا ةداهش

 سيردتب أدب يذلا وهو |
 ىف -ثيدحلا بدألا

 وهو .ةينانبللا سرادملا

 نم هاروتكد تاداهش لمحي |

 . ةيكيرمأو ةيسنرف  تاعماج

 «ةعساو ةفاقث اذ ناكو

 خيراتلاو بدألا نيب .عمج

 ةصقلاو رعشلاو دقنلاو

 رثكأ هلو .ةفاحصلاو ةغللاو

 ثحبو باتك ةئام نم

 ةيبرعلا نيتغللا يف ةلاقمو
 (؟":؟9) وأ «ةيسنرفلاو

 .رخآ ردصم يف امك ًافلؤم

 «عئاورلا» ةلسلس اهرهشأ.

 ءارعشلا ةايح تتمضت ىتلا

 يناعم» و .ةيوبنلا ةرجهلا

 يناجملا» و «مايألا
 ثيداحأ»و .«ةثيدحلا

 ةرئاد» لامكتسا ىلع لمع

 ماع اهسسأ يتلا «فراعملا

 «يناتسبلا سرطب م

 يهو لجألا هب فقوت ىتح
 سماخلا ءزجلا يف

 قدر 5
 0ث

 دادح داؤف
 )م اة 4م 1١9177 (ه 5-0

 ٠ يبعش رعاش

 رعش ةسردم دئار ربتعي

 .رصاعملا ةيرصملا ةيماعلا
 رشع ةينامث هل ردص دقو

 .'2ةيماعلا ةغللاب اهلك ًاناويد

 فورص داؤف
 (ماكدوم 11100 (ها11 6 114

 ررحم «ثحاي .«بتاك

 ثدحلا ةدلب يف دلو

 اررحم لمع .كثتوريب برق

 نيب فطتقملا ةلجم يف

 ىفو ءا94541 191/

 “1١9547 نم راتخبملا ةلجم
 ةلجم يف مث 19447 ىلإ
 نع ةرداصلا ثاحبألا

 ىف ةيكيرمألا ةعماجلا

 لاوش) 7١8 ع لصيفلا )١(
 ءكأ١ 15١0 ص (ه14
 4 ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 17١. ص (ها4١41١ لاوش)

 رخآلا عيبر) ٠١7 ع لصيفلا (؟)

 .144 ص (ه 5



 يسرم داؤف 4١ فوُرص داؤف

 59454 ءها”ال8 «نييالملل | :فورص  داؤف - - 66١ه9) توريب

 .ص | هجاتن نم تاراتخم ,22 55

 :ةديدعلا هتافلؤم نم

 :ةرهاقلا - .تلفزور

 : ,ها1517 .فراعملا ةبتكم
 .ص*ا_”

 - .خيرملا حبذم -

 - «فراعملا راد :ةرهاقلا

 بمالك

 .(* «أرقا»

  1١6.ضصضص -

 سيئر) ديعلا باتك -

 ليئاربج فارشإب ءريرحتلا
 :ةعماجلا : توريب - .(روبج

 ءها748/ .ةيكيرمألا

 .صا*قل“

 ةئام ىف ىبرعلا ركفلا
 تاساردلا ةئيه ثوحب : ةنس

 توريب يف دقعنملا ةيبرعلا
 ىلع فارشإ) ه1785 ةنس

 :توريب  .(سراف نيمأ
 .ةيكيرمألا ةعماجلا
 .ضصالال+ ه1

 يف ثيدحلا ملعلا -

 هالك

 ص هدروملا مالعأ مجعم 020
 ةفعأ

 لضفلا لزانم :يركفلا

 هل مدق/ةيبرغ قاروأو

 ؛يولوم ناوضر هققحو
 «قيرز نيطنطسق فارشإ
 راد :توريب - .ةباشن ماشه

 هآ6دك «نييالملل ملعلا

 .جما

 وبيد هينير /لّقعلا ىؤر -

 :توريب.(ةمجرت)
 .ةينطولا ةسسؤملا

 [يويدخلا] ليعامسإ -

 سيتيب اركرييب /هيلع ىرتفملا
 راد :ةرهاقلا  .(ةمجرت)

 ءها65 «ثيدحلا رشنلا

 .ص 145

 «ضرألا تاقبط -

 .م15

  .ةدلاخلا رانلا

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - .سص ١١6١ اهاالكال

 .(6؟ ؛أرق)

 -.رمتسم حتفلا -

 فطتقملا ةعبطم : ةرهاقلا

 "<58 سهالاك# ءمطقملاو

 > .ص

  .دحتكت ال قافآ -

 :ثتوريب ملعلا راد

 ل .؟ ّط -َ .داورلا -

 .«.فطتقملا راد :ةرهاقلا

 بالط ىلع ررقم) ت.د

 مسقلا يفايرولاكبلا

 .(يبدألا

 ملعلا ريطاسأ
 8 ة 5 .ثيدحلا

 «ةيرصعلا ةعبطملا :ةرهاقلا

 .م1555

 «ءنوكلاو ناسنإلا
 ه1

 يسرم داؤف

 (؟ماوخف 500 (ها1 4040

 .ءيداصتقا بتكاك

 .٠ ربختم نم « يسايس

 يف ةديدع تافلؤم هل

 :اهنم ء.هصصخت لاجم

 ىسايسلا داصتقالا
 :ةرهاقلا  .؟ط -.ليئارسإل

 ها4907١ «لبقتسملا راد

 يف يركسعلا عاطقلا -

 .ىلامسأرلا داصتقالا

 ةفاقثلا راد :ةرهاقلا
 وهو) اها84٠5 «(ةلذيدجلا ا

 .(هل ردص ام رخآ



 هللا دبع يزوف

 يعانصل أ عمتجمل ملا

 -.ليئارسإ يف يركسعلا
 ةفاقثلا راد :ةرهاقلا

 .ةديدجلا

 يفرصملا ليومتلا

 يف ةيداصتقالا ةيمنتلل

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 -.م1م6 5 لحمل

 يبرعلا دهعملا :تيوكلا

  ها888 «.طيطختلل

 يفرصملا ليومتلا

 .ةيداصتقالا ةيمنتلل

 ةأشنم :ةيردنكسإلا

 بتك) .ه١٠4١ «فراعملا
 .(داصتقالاو ةيلاملا

 يف ماعلا عاطقلا ريصم
 رزركرم :ةرهاقلا . رصم

 .ةيبرعلا ثوحبلا

 :ةيمئتلاو فلختلا

 روطتلا يف ةسارد

 راد :توريب .يداصتقالا

 , ها 85٠ «ةدحولا

 -.ليلخ - زيريب عورشم -

 ةفاقثلا راد :ةرهاقلا

 .ةديدجلا

 ةمزألل يبرعلا يدحتلا -

 .ةيملاعلا ةيداصتقالا

 يبرعلا دهعملا :تيوكلا
 راد :صربق ؛طيطختلل

 ففي

 .ها505١ .بابشلا
 ؛ةيداصتقالا .ةمزألاو برعلا)

5 

 ةيناملربلا تاباختنالا
 تاباختنا سرد :رصم يف

 عم كارتشالاب) ماو

 داصتقالا تالكشم

 .رصاعملا ىلودلا
 ةأشنم :ةيردنكسإلا

 بتك) .ه٠٠4١ :فراعملا
 .(داصتقالاو ةيلاملا

 ددجت ةيلامسأرلا -

 سلجملا :تيوكلا -.اهسفن
 نوتفلاو ةفاقثلل ىنطولا
 ملاع) .ه٠ «بادآلاو

 .(5١ا/ ؛ةفرعملا

 هللا دبع يزوف
 )م (١585-11

 ةلجم ريرحت سأر

 .©0:بكاوملا»

 عا" جم بتكلا ملاع )ن0(

 ةلاسر نم (ه ٠ مرحم)

 ةمجرت هلو .ةيفاقثلا نيطسلف

 -دباّتك ةعوسوم :باتك يف

 يجقواقلا ديجملا دبع يزوف

 :ةيرعشلا هلامعأ نم

 «لججرتي سرافلا
 ه4

 رفس يف ةءارق -

 وهو) هه ١5١094 «نيوكتلا

 ردص ثيح «هلامعأ رخآ

 .(ريصق تقوب هليحر لبق

 ءرطملا عم دعوم

 .ه "864

 ديجملا دبع يزوف
 يجتواقلا

 (ماقالا )1841  (ها1مل 11

 «يسايس «ءطباض

 .لضانم

 ءماشلا سلبارط يف دلو
 سرادملا يف جّرْختو

 يف اطياضو «ءةينامثعلا

 نم ينامثعلا شيجلا

 ةنس ةيبرحلا ةسردبملا
 يف كراشو م5
 لالخ ةرصاعملا ثادحألا

 ثاعبنا نم. ةريثملا تارتفلا

 «ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا
 امو «نيتيملاعلا نيبرحلاو

 تاكرح نمامهللخت

 نيرشعلا نرقلا يف نيطسلف لل

 ةنانر ص



 رماسلا ءيرج لصيف تفي يجقواقلا ديجملا دبع

 ًازكرم لغشي ناكو .ةيررحت

 يسنرفلا شيجلا يف ًاقومرم
 .لالتحالا دعب ةيروسب

 باصتغا نالعإ دعبو

 نم باحسنالا ررق نيطسلف
 !ثادحألا حرسم

 نم لوألا ءزجلا لججس

 هافنم يف وهو هتاركذم

 اهناونع نأ ركذو «كوكركب
 تردص امنيب ة[ىتارماغم»

 1١97/ 1914-2 ىجقواقلا
 .ةيمساق ةيريخ دادعإ
 «سدقلا راد .ثتوريب

 ءصا8* ١: ج مها

 فهتأشن نع ثيدح وهو

 ةيملاعلا برحلا ثادحأو

 قشمد يفو «ىلوألا

 مم - )١1914

 «ىربكلا ةيروسلا ةروثلاو

 نع يناثلا ٍءزسجسلاو

 يف يبرعلا حافكلا تايركذ
 .©0ةملؤملا هجئاتنو نيطسلف

 نلعيو .ةقباسلا هتاركذم نم )١(

 دبع نمحرلا دبع خيشلا
 هل ةرضاحم يف دمصلا

 تذخأ فيك» :ناوؤلعب

 يجقؤاقلا يزوف نأ ؟نيطسلف

 -.ةمنودلا دوهي نم اذه

 يزوف دمحم - ليتنعلا يزوف
 ش ليتتعلا

 رماسلا ءيرج لصيف
 4 15 ى15792-5(ه140“-10)

 .ريزو « يوبرت « ثحاأب

 لصاوو «ةرصبلاب دلو
 ءدادغب يف ةيوناثلا هتسارد

 خيراتلا مسق نم جرختو
 ةيلك) ةيلاعلا نيملعملا رادب
  دادغب ةعماجب ةيبرتلا
 ةرهاقلا ةعماج نمو «(ًايلاح

 ريتسجاملا يتجرد لان

 نع ىلوألا ءهاروتكدلاو
 ةيناثلاو «جنزلا ةروث» هتلابسر

 ةلودلا» هتلاسر نع

 بلح يف ةينادمحلا

 ميلعتلا سرامو .««لصوملاو
 اهدعب لقتنا «ةدم يلاعلا
 ميلعتلا ريدم بصنم ىلإ

 فراعملا ةرازوب ماعلا

 ريتخا مث «أيلاح - ةيبرتل)
 ةنس داشرإلا ريزو بصنمل

 طوقس ىلع دعاس هنأو -

 لك نأو ءةينامثعلا ةفالخلا

 هنإ لوقي هل مجرتي نم
 يف ةركذتلا) يبرع لضانم

 ص نيرشعلا نرقلا ثادحأ

 ةئم :يف ةمجرت هلو 9

 رظناو 2165 يبرع ملع
 . 6 ع طسوألا قرشلا

 ًاسيئر حبصأو ءم 6

 بادآلا ةيلكب خيراتلا مسقل

 1 .م 1

 ةيلكلا هذه هل تماقأ دقو

 ١/7١/ خيراتب ًاينيبأت ًالفح

 ضعب ترشنو «م ١ ةمىلا*

 ىف دئاصقلاو تاملكلا هذه

 ؟ ع ةيدادغبلا ةفاقثلا ةلجم
 و (م ١98 طابش) ١ س

 194417 راذآ) ” سا# عا
00 

 ةيوبرت تافلؤم هملو

 .ةديدع ةيخيراتو ةيعامتجاو

 : اهنم

 - [خرؤملا] ريثألا نبا -

 ١5٠7 ءديشرلا راد :دادغب

 ةلسلس) - ص ١548 .ءه

 ١18(. ؛نيروهشملا مالعألا

 /لافطألاو ةحلسألا

 .(ةمجرت) وش درانرب

 ةيخيراتلا لوصألا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلل

 3 ط  ىصقألا قرشلا يف

 4 ع 4جم ء(ه50١* لاوش)

 نم (ه504١ رخآلا عيبر)

 . ةيفاقثلا قارعلا ةلاسر



 رماسلا ءيرج لصيف

 ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب

 .ص 385٠5 ١6١ ةماعلا

 .جنرلا ةروث -

 ةيبرعلا ةراضحلا 35

 .ىندألا قرشلا يف ةيمالسإلا

 .يف ةينادمحلا ةلودلا -

 .لصوملاو بلح

 .خيراتلا تكتوص - ش

 ةراضحلاو برعلا -

 .ةيبوروألا

 /خيراوتلا نويع

 ىنبكلا ركاش نب دمحم

 كارتشالاب ءازجأ ه قيقحت)

 :دادغب  (دواد ةليبن عم

 بتك ةلسلس) - ةفاقثلا ةرازو

 .(ثارتلا

 /ةيمالسإلا مظنلا

 ةمجرت) اورفدوغ سيروم
 حلاص عم كارتشالاب
 رشنلا راد :توريب (عامشلا
 هم 81١ «نييعماجلل

 .ص

 ينج يروخ بيليف
 )م اةالم-امخخ5)(ه 55*18

 .خّرؤملا «بتانكلا

 .(قرشتسملا) «ةمألعلا

 «نانبلب نالمش يف دلو

 قف

 ةعماجلا نم جّرْختو
 ماع توريب يف ةيكيرمألا
 ىلع لضحو مم

 ةعماج نم هاروتكدلا

 .م 1١91١8 ةنس ايبمولوك

 اهمسق يف ًاديعم نيعو
 خيراتل اذاتسأ مث «يقرشلا

 ةعماجلا يف برعلا
 ًاذاتسأو .توريبب ةيكيرمألا

 ةعماج ىف ةيماسلا بادآلل'

 تام 1954 ةنساذو
 اسيئرو .ةعماجلل اسيئر

 بادآلاو تاغللا مسقل
 .م 19544 ماع ةيقرشلا

 1978 ةنس نوتسنرب

 .ميقأو ءاكيرمأ يف شاع
 ةيالوب يراكذت لفح هل

 ثيح «ةيكيرمألا يسرجوين
 ةايحلا ىف ًافورعم ناك

 اكيرمأب ةيعماجلا ةيفاقثلا
 يمالسإلا خيراتلا يف هثوجبب
 .'"0ةيمالسإلا ةراضحلاو

 لوألا عيبر) 5١ ع لصيفلا )١(

 "58 عو ءأ١ ص (ه44

 ةمجرت هلو .(ه٠4١” رفص)

 /نوقرشتسملا :باتك يف

 - 1١48/9 يقيقعلا بيجن

 يف يبرع ملع ةئم ١,«
 مجعم 2156 ص ماع ةئم

 5000 ص .دروملا مالعأ

 ينج يروخ بيليف

 اهنم ريثك يقلو «تافلؤملا

 «نييمالسإ بانك نم دقنلا

 تاغل ىلإ مجرت اهضعبو
 :اهنم «ةريثك

 ةلودلا لوصأ -

 .م 1١91١5 «ةيمالسإلا

 نيب قرفلا رصتخم

 .م 14": « قرفلا

 نب ةماسأل /رابتعالا -
 .م ١ ة19*و/ ءفقنم

 .م الحلا

 «نانبل خيرات رصتخمم

 .م أه

 طسوألا قرشلا -

 .م اوكا  خيراتلاو

 «برعلاو مالسإلا 5

 .م ١ ةا/؟

 نايعأ يف نايقعلا مظن -
 نيدلا لالج /نايعألا
 -.(ريرحت) يطويسلا

 «ةيملعلا ةبتكملا :توريب

 .ص 5١١ سن نرنخ#

 مدقأ ذنم نانبل خيرات -

 ىلإ ةيخيراتلا روصعلا
 ةمجرت ؛رضاحلا انرصع

 -#طا/ ةحيرف سينأ



 ينج يروخ بيليف فيد ينج يروخ بيليف

 ١84 «ةفاقثلا راد :توريب

 قبسو) ص "9ال .ه

 ىف نانبل :ثناوئعب هرودص

 مدقأ ٌذنم خيراتلا

 .(. .روصعلا

 نانبلو ةيروس خيرات -
 جروج ةمجرت ؛نيطسلفو
 - قفار ميركلا دبعو دادح

 «ةفاقثلا راد :توريب -."” ط

 ءجم ” هم "١*١

 لوطم :برعلا خيرات -

 درودأ عم كارتشالاب

 - (روبج ليئاربجو يجرج
 .(فاشكلا راد :توريب

 - زجوم خيرات : برعلا -
 ملعلا راد :توريب © ط

 "95 هه 14٠٠ «نييالملل

 ص

 قرشلا خيرات زجوم

 راد :توريب .ةحيرف
 «ه ا١“4886 ةمدقملا :ةفاقثلا
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 ."306191/5 ماع مالسلل

 ص لايتغالا ةرئاد يف مالعأ )١(
 ىلع تاتفال ء151- 14

 3148-270١ ص قيرطلا

 -مجعم يف هل ةليوط ةمجرتو

 )م ١و4 ١5١ 5)(ه1 414 *9)

 « ىفحص ررجم «بتاك

 .يراثآ

 يف هلمع لاوط رهتشا

 ةحفصلا دادعإب «ةفاحصلا
 يف «ناونع نودب» ةريخألا

 .«مارهألا» ةديرج

 رهاق» باتك فلؤم وهو
 هيف لوانت يذلا ؟مالظلا

 ."”ديسح هط ةايح ةريس

 :ىرخألا هلامعأ نمو

 رصم فصو ةلسلس

 نونفلا لالخ نم ةرصاعملا

 :وساكيب ؛(ةيلكشتلا
 رقص ؛كولعصلا رينويلملا
 يف ةروث لوأ :ةيرحلا

 /رامعتسالا دض خيراتلا

 .(ةمجرت) نوترون هيردنأ

 نفلا نم ةنس نوسمخ

 يدشر عم كارتشالاب)

 47/١" زوردلا مالعأ

 يف يبرع ملع ةئمو "8
 لالا 1١59 ص ماع ةثم

 ص دروملا مالعأ مجعمو

 اال

 - ١8٠١ ع يبرعلا عوبسألا .(0)

 .م ٠/5184/9

 انالف .ا جروج /ثيدحلا
 نم ةنس 6١ «(ةمجرت) ناج

 م 1988 ١908 نفلا

 يدشر عم كارتشالاب)

 يحبصو ردنكسا

 .(ينوراشلا

 نسحملا دبع نيدلا لامك

 يئاطلا

 (ماقالاب 195١40 (ه 189مل 1519)

 «بيطخ «بتاك ءملاع

 .كراشم

 لخدو ءدادغب يف دلو

 ةيركسعلا ةسردملا

 مولعلا سرد مث «ةينامثعلا
 نيعو «ةينيدلاو ةيبرعلا
 يف ًاوضعو ءًابيطخ
 عباتلا يملعلا سلجملا
 ةنجل يف ًاوضعو «فاقوألل
 ديوجتلل نيمدقتملا رابتخا
 ةعاذإلا يف نآرقلا ةوالتو

 بتك ةنجل يفو «ةيقارعلا
 بتكلا فيلأت و ثارتلا

 عبط ةنجلو ؛ةيمالسإلا
 .ةيمئادلا فيرشلا فحصملا

 تالجعم ةدع ردصأ دقو

 ءةيمالسإلا ةيادهلاو

 ىركذلا ةعومجمو



 داوع انح سيكروك قف 000 تعفر دومحم نيدلا لامك

 ايحأ يذلا وهو .ةيدمحملا

 تابسانملاب لافتحالا ةركف

 دلوم لثم «ةيمالسإلا
 ءارسإلاو يك يبنلا

 .ردب ةعقومو «جارعملاو
 هلو .اهريغو .ءردقلا ةليلو
 ةفرعم يف عساو عالطا

 ماغنألاو تاماقملا

 !ناحلألاو

 ففقاوملا فقو دقو

 ةلاضلا قرفلا دض ةروهشملا

 .اهرحن ىلإ اهديك در ىتح
 ريثك «ةريبك ةيصخش وهو
 مدخ امك .تاعافشلا

 ةيمالسإلا تايعمجلا
 ىف كرتشاف «ةيعامتجالاو.

 ةيادهلا ةيعمج سيسأت
 ًاسيئر بختناو ةيمالسإلا
 .اهل

 تافلؤم ةدع فنص دقو

 ىف سردت ةينيد ةيملع

 ةينيدلا قارعلا سرادم
 ىلع لديامم ؛هجراخو

 ةعالطإ ةغسو هملع ةرازغ

 .نونفلاو مولعلا ىتش يف

 :اهنم

 يف نايبلا زجوم -
 .نآرقلا مولع ثحابم

 .ةوالتلا دعاوق -

 .هلوصأو ثيدحلا مولع -

 .ةوبنلا يده نم

 .ةعمجلا يده نم -

 مالسإلا جلاع فيك
 .رقفلا ةلكشم

 .ةرصاعملا

 مضت ةريبك ةبتكم هلو
 ةينيدلا عجارملا مهأ

 .©0ةيخييراتلاو

 تعفر دومحم نيدلا لامك

 (م اوم 19712(ه 1م 191

 «يسايس «يركسع
 | .يسامولبد

 «ةيردنكسإلا يف دلو
 ةيبرحلا ةيلكلا يف جّرختو
 ىلإ مضناو 1447 ماع
 دعب رارحألا طابضلا ميظنت

 19448 ماع نيطسلف برح
 دادعإلا يف مهم رودب ماقو

 ةروثلا حاجن دعبو «ةروثلل

 «ةيبرحلا تارياخملاب نيع
 مث .فاقوألل ًاريزو نيع مث

 نوؤشلل ءارزولا نسيئرل ًابئان

 نرقلا يف دادغب ءاملع خيرات (1)
 ص يرجهلا رشع عبارلا
 .6هم9* _هه١

 ًابئان:ريتخا امك «ةيبرعلا

 ةسائر نوؤش ريزول

 سيئرل ًابئانو «ةيروهمجلا
 «ةيملعلا نوؤشلل ءارزولا

 ةيرادإلا ةباينلا ىلع فرشأو

 فصتنم يفو ءرهزألاو

 ةسائر ىلوت تانيتسلا

 .مويلا رابخأ ةرادإ سلجم

 ناونعب لوألا هباتك ردصأ

 ماع «ةينطولا ريرحتلا برح»
 ناونعب ىناثلاو ءه 5

 .00معن نويرصان»

 يزاين رثوك
 (ماو100-54)(ه-415-1500١1)

 سلجملا سيئر

 .ناتسكاب يف يمالسإلا

 يف ةمّيق تافلؤم كرت

 ركفلاو ةسايسلاو خيراتلا

 داوع انح سيكروك
 (ما15:8-15515)(ه1 415 195

 «,ققحملا «ءثحابلا

 .س رهفملا

 ةيرصم ةيصخش ةئثام (؟)

 811 - *:9 ض ةيضخشو

 ه ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ ()

 ١155. ص ( ه6 مرجم)



 داوع انح سيكروك قوات داوع انح سيكروك

 سرد .لصوملا يف دلو

 ةيئادتبالا نيملعملا راد ىف

 ةنس اهيف جّرختو «دادغبب
 ًاملعم لمعو .م 5

 يف لمع مث ؛تاونس رشع
 اهيف ىلوتو ءراثآلا ةيريدم
 ءفحتملا ةبتكم ةرادإ
 هسفئل أشنأو .ًاريثك اهروطو
 ةسمخ تغلب ةصاخ ةبتكم
 توح «ناونع فلأ رشع

 ةعوبطم ءةريثك رداون

 ذيملت وهو .ةطوطخمو
 .يلمركلا ساتسنأ مّلعملل

 يف ةريثك تالاقم رشن

 اهردصأ يتلا «ةبتكملا» ةلجم

 «بجرلا دمحم مساق

 .دادغبب ىنثملا راد بحاص

 يف هل لاقم رخآ ناكو

 مم ١988 دروملاةلجم

 ماق يتلا تالحرلا» :ناونعب

 .؟قارعلا ىلإ اهباحصأ اهب

 راد نع ردص هل باتك رخآو

 ١41٠١ ماع يمالسإلا برغلا
 .«ةيوغل تاتشأ» :ناونعب ه

 نينامثلا هديع ةبسانمبو
 ,هلامعأب ايفارجويلبب تفّئَص

 نم رثكأ رشن هنأ اهنم نيّبت
 5٠0 وحن اهنيب ءةسارد

 بتك لوصأ هيدلو .ًاباتك

 . .ةطوطخم تاساردو

 عماجم يف ًاوضع ناك
 قارعلاب ةيبرعلا ةغللا

 عمجملاو ندرألاو ةيروسو

 .""دنهلاب ىملعلا

 ىلع هل تفق ةقو اممو

 يف ةاحنلا مامإ هيوبيس

 ينثا لالخ نيسرادلا راثآ

 ةفالخلا نادلب ءًانرق رشع

 ةفص لوانتي :ةيقرشلا

 جنرتسل يك فيلأت /قارعلا
 كارتشالاب قيلعتو ةمجرت)

 مجعم «(سيسنرف ريشب عم
 يف نييقارعلا نيفلؤملا
 رشع عساتلا نينرقلا
 /طساو خيرات «نيرشعلاو

 رازرلا لهس نب ملسأ
 ب فورعملا يطساولا
 سراهف «قيقحت /(لشحب)
 يف ةيبرعلا تاطوطخملا
 تاتابنلا رداصم «ملاعلا

 )١( تيوكلا توص 1947/94/4
 يف هتافلؤم ةمئاق رظناو .م
 نيفلؤملا مجعم :هباتك

 .57-55/# نييقارعلا

 :ةيطعلا ليلج بتكو

 دئار دوع سيكروك
 ملاع - ةيفارجويلبلا تاسرادلا
 ١ عا جم «بتعكلا

 (ها1417 نابعش - بجر)

 .7-19 ص

 نئازخ .برعلا دنع ةيبطلا
 «قارعلا يف ةميدقلا بتكلا

 ةيبرعلا تاطوطخملا مدقأ

 ةبوتكملا ملاعلا تابتكم يف
 ةنس ىتح مالسإلا ردص ذنم

 ثارتلا ردادصم هه ٠

 ) برعلا دنع يركسعلا

 يرام ساتسنأ بألا ء(جم

 هتافلؤمو هتايح :يلمركلا

 يم 19و40 ب ذالكك)

 تابتكملاو بتكلا عجارم

 هرشن امب تبث :قارعلا يف
 عم كارتشالاب) نويقارعلا

 وبأ «(يجنازق فسوي داؤف

 هرعشو هتايح :يئاطلا مامت

 ةيبرعلا عجارملا يف

 عم كارتشالاب) ةيبنجألاو

 /تارايدلا «(داوع ليئاخيم

 ةرهمج « (قيقحت) يتشباشلل

 . تسرهف :ةيدادغبلا عجارملا

 دادغب نع بتك امب لماش
 نآلا ىتح اهسيسأت ذنم
 ديمحلا دبع عم كارتشالاب)
 دعاوق يف ةماقم «(يجولعلا

 /ةيسابعلا ةلودلا يف دادغب

 قيقحت) ينورزاكلل

 ليئاخيم عم كارتشالاب
 /وحنلا يف ةحافتلا «(داوع

 ساحنلا رفعج يبأل
 .(قيقحت)



 نيسح.رصان فيطل ةوانإ

 )» اةذك 5 0::)(ها1405-5:50)

 ةسايسلا يف ملاع
 .ىعماج ذاتسأ .داصتقالاو

 مث «ةيداليملا تانيتسلا يف

 ةمألا سلجم ةسائر ىلوت
 نجس نأ دعبو «يرصملا

 ةاماحملل غّرفت هنع جرفأو

 مث .يداصتقالا فيلأتلاو

 لمعيل تارامإلا ىلإ لقتنا

 قودنصل ًايداصتقا ًاراشتبسم

 يفوتو «يبرعلا دقنلا

 .كانه

 وهو داقعلل بتكي ناكو

 هيلع دريف .«سيراب يف

 «ةلوطف لئاسر يف رخآلا

 زكفلا نوؤش ىتش لوانتت
 دقو ,«ةفانقثلاو بدألاو

 ناكو .تارشعلا تغلب

 يف لئاسرلا هذه رشن يوني

 لبق ةينملا هتمرتخاو «فباتك

(0 

 ."”لمعلا زاجنإ

 (؟ماوؤه :50)(؟ها1 418 :0)

 .بتاك «ءركفم « ىسايس

 .رصمب ةروصنملا نم

 ءاهنع لصفنا مث ةيلايروسلا

 ةيسكرام ةكرح سسأو

 يقبو ءاهميظنت يف لشفو .

 نم ًاءزج هسفن ربتعي
 ملاعلا يف ةيراسيلا تاكرحلا
 20 .يبرعلا

 نع اهب. عفادي تافلؤم هل

 نعو «نيينيطسلفلا

 :اهنم "”ةيبرعلا ةيصخشلا

 )١( ع طسوألا قرشلا 1

 .(ها1 و 1/14

 /1) 11١9/1١ عةايحتلا (0)

 .(ه1

 خيرات وحن :نيطسلف 3

 دمحم ةمجرت /ريطاسأ الب

 :ةرهاقلا - ىفطصم ريجتسم

 .هه ١517 ءرشنلل انيس

 نيسح رصان فيطل

 (ماقخح 1١9 9)(ه1١1-١108*هم)

 .يفحص ررحم ءصاق

 جرختو .ةرامعلا يف دلو

 يف ةيبنجألا تاغللا مسق يف

 يف لمعو ء.دادغب ةعماج

 ًاررحم مث «ةرتف سيردتلا

 ةيبدألا ةعيلطلا ىتلجم ىف

 .ءاب فلأو

 راهزأ) 1487 ماع ةيصصقلا

 هتعومجم هل تردص مث

 : ةيلاتلا ةيصقلا

 ماع (سومشلاو لاجرلا)
 ًاصن تلنمضت دقو 5



 سنوي نامقل

 ناونعب ًاريصق ًايئاور
 نأ قبس (هيتلاو سومشلا)
 (مالقألا) ةلجم هترشن

 ةدحاوك ١987 ماع ةيقارعلا
 ةيئاورلا صوصنلا لضفأ نم
 .©7برحلا نع ةريصقلا

 سنوي نامقل
 ماكو 200 (ها دم فنت)

 ءدقان ءيفحصض ررحم
 9 .صاق

 .ةمركملا ةكم ىف دلو

 تدنسأ .مالعإلا ةرازوو
 ىلع فارشإلا ةمهم هيلإ
 ةرتفلا يف «مويلا» ةديرج

 .(ه ا١"ؤ١ مهر

 نم ديدعلا ةناتكب مهاس
 «ةيبدألاو ةيدقنلا تالاقملا

 صصقلا ضعغعبو

 .©ةيعامتجالا

 عم ةكم نم :باتك هل

 بتكملا :توريب - تايحتلا

 4ع وة جم بتكلا ملاع 49

 نم (ه404١ رخآلا ميبر)
 :ةيفاقثلا قارعلا ..ةلاسر

 يف .نيفلؤملاو باتكلا مجعم (؟)
 ,(5 ط) ١6١ ص ةيدوعسلا

 باتكلاو ءابدألا ةعوسوم

 2518 /# نييدوعسلا

 دف

 1 ص

 :ةلج ةديزم ؟دط

 له ١"9ا/ .قورشلا راد

 .ص اثك

 ضوع انح سيول
 (مماكك151-4١0)(ه 1411-10

 .دقان «ركفم

 .اينملاب هنوراش يف دلو

 هتلوفط نم ًارطش ىضق
 ىلع لصحو «نادوسلاب

 2م 1١ اب ماع ةيزيلجنإلا

 لصح مم اقرا مانع يفو

 بدألا يف ريتسجاملا ىلع

 ةعماج نم يزيلجنإلا

 .هاروتكدلا

 يتلا بصانملا نم

 رقملا يف لمع :اهدلقت

 نيعو «ةدحتملا ممألل ماعلا

 ريرحتلا رادل ًايفاقث ًاراشتسم

 .مارهألا ةديرجو

 هتايح ملاعم زربأ نم

 ةعماجلا نم هلصف :هركفو
 ةفرطتملا هئارآ ببسب هنجسو

 ء«يكارتشالا ركفلا يف

 ضوع انح سيول

 ىلع جورخلا ىلإ هتوعدو
 هلو «يبرعلا رعشلا دومع
 ادنال وتولب» كلذ ىف

 ةغللا ةردق راهظإ هتلواحمو
 رثنلا ءاشنإ ىلع ةيماعلا
 كلذ يف هلو «ينفلا

 .«؛ةثعب بلاط تاركذم»

 ةميق نم هليلقتل ناكو

 يف رثألا ربكأ يبرعلا ثارتلا
 هل ركاش دومحم يدصت

 تعمج تاللاقم ىف هداقتناو

 ليطابأ» ناونع تحت

 هباتك ردوصو .«رامسأو
 مكحب «ةغللا هقف يف ةمدقم»

 رهزألا ضارتعا دعب ةمكحم
 نيدلا سمي هنأل ؛هيلع

 ىلاوح هلو .بادآلاو ْ

 فلتخم ىف ًاباتك نيسمخ

 ةيبدألا تاعوضوملا
 :اهنم «ةيدقنلاو

 خيرات» ««بدألاو ةروثلا»

 , «؛«ثيدحلا يرصملا ركفلا
 يف ةيبنجألا تارثؤملا»
 «:ثيدحلا ىبرعلا بدألا

 ««ةيبرغو ةيبرع تاسارد»
 ناكو .«بهارلا» ««ءاقنعلا»
 «رمعلا قاروأ» هتافلؤم رخآ

 هتريس نم ًاردق يوحيو
 ."0ةيصخشلا

 0 عيبر - 1١1 عةرهاقلا فرفز



 . ضوع انح سيول

 باتك هيف ردصو

 :ضوع سيول :ناونعب
 يملح /ةقيقحلاو ةروطسألا

 : ةرهاقلا .دوعاقلا دمحم

 .ص 4 ءماصتعالا راد

 يناريد نايل

 0 اوؤو١- :15١ ه1 10-411١

 .مجرتم « بيدأ

 ةصقلا داور نم دعي

 زاجم «ةيروس يف ةريصقلا
 يبرعلا نيبدألا يف

 تاونس لمع .؛يسنرفلاو
 نيتغللا سيردت يف ةديدع

 يف ةيسنرفلاو ةيبرعلا
 ةيمسرلا سرادملا'
 لئاوأ نم ناكو «ةصاخلاو

 تاعمجتلا ىف اومهسأ نم

 لثم ءةيروس يف ةيبدألا
 ةطبار) و (نومأملا ةودن»)

 ةعامج) و (برعلا باّتكلا

 ..(ثيدحلا ركفلا

 ةمجرت هلو .ه١١5١ لوألا .-

 ةيموقلا ةعوسوملا يف
 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 ةقلامعلا ليجو .؟7/4 ص
 ءوض يف خماوشلا ممقلاو

 ةلجمو ءلكا ص مالسإلا

 لاوش) 78 عنايبلا

 .57/-54 نص (ه١

 فرضي

 تاالاقملا نم ديدعلا رشن

 ةلجم يف ةمجرتملا صصقلاو

 6م 917١ه قشمد (ةلعشلا»

 (ةيورعلا)ةلجم يفو

 نوملعملا) ةلجمو «(توريب)
 و .قشمد (تاملعملاو

 هيجو اهبحاصل (ةيناسنإلا)

 (ةعيلطلا) ةلجمو «.نوضيب

 ةلجمو م1" قشمد

 قشمد (حابصلا) و (قيرطلا)
 لك)ةلجمو عمم

 ملعملا)ةلجمو (ديدج

 .قشمد (يبرعلا

 ةعوبطملا هلامعأ امأ

 تامجزت اهمظعم تناكف

 :اهنم «ةيسورلا

 /صصقلا نسحأ 5

 ةعامج :قشمد -.(ةمجرت)

 2م 1١948 .«ثيدحلا ركفلا

 .ص "15

 ؛نامسورغ .ف /ةايحلا -
 ةعامج :قشمد (ةمجرت) :

 54 م1448 .ثيدحلا ركفلا
 | ص

 (ةمجرت) ؛يكروغ ميسكم

 .ةظقيلا راد :قشمد

 .ص اواكندو 2م ١66١

 يناريد نايل.

 /جرملا يف سمشلا

 ءوكتلفاب .ب افيلأت

 راد :توريب  (ةمجرت)»

 2م ١4984 .ديدجلا ركفلا

 .ص 64

 ةمجرت) /ىتفلا سرحلا -
 ةداحش عم كارتشالاب

 راد :توريب  /(يروخلا
 .ص ال19 .نآزج «يبارافلا

 .ر فيلأت /نينيل مأ -
 .(ةمجرت) ؛روتانفك
 9١1ه5 «قشمد راد :قشمد

 .ص 4/  26م

 :ايراغنهو_اينولوب يف -
 سماخلا ناجرهملا عم
  /بالطلاو بابشلل
 ءءافولا ةعبطم :قشمد

 .ص ال4 ءمم 15

 مهسلا) و (رينلا تحت)
 اوال” «.قشمد ءرضخألا

 قشمد ءزانلا قراس) و'(م
4 .. 

 دسأ دمحم - سياف دلوبويل

 ؛ عا جم بتكلا ملاع ١(
 نع (ه417١ رفص - مرحم)

 ملقب ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر |
 .فسوي رون دمحم



 كب ريخ دجام

 )م ١ةرلل- 115150(

 .مّلعم ءرعاش

 ةوغالس» ةيرق يف دلو
 يف ةيقذاللا ةظفاحمب

 ةعرزم ىلإ لحتراو «ةيروس
 مث ةحادزقلا برق «يمحلا»

 سرام ثينح ةلبج ىلإ
 ةذيحولا ةيوناثلا يف ميلعتلا

 ىلع ليحأ ىتح كاذنيح اهيف
 نم ةنس 54 ىضق «دعاقتلا

 ةغللا سيردت ىف هتايح

 داوملاو ةيبرعلاو ةيسنرفلا
 بادتنالا مايأ ةيعامتجالا

 كرتو .لالقتسالاو ىسنرفلا

 ةعوبطم ةيبدأ ًاراثآ

 ةطوطخملاو ء؛ةطوطخمو

 .ةعوبطملا نم ريثكب رثكأ

 :ةعوبطملا هراثآ

 ناويد» تاربع ربع ريبع
  نويمارآلا  ؛ريبك رعش

 روذج - ناعنكو لباب ريطاسأ

2 

 )م(

 تاتكلا اذهو . دلك دمحم

 .©0ةيسنرفلا

 رارش وبأ دجام

 )م اةىد١1- 15 5)(ها15 ١1 ١*هه)

 «يسايس يفحص بتاك
 ا .لضانم

 ارود ةدلب يف دلو

 هميلعت ىقلت اهيفو ؛ليلخلاب
 مث. .طسوتملاو يئادتبالا

 ثيح ةرهاقلا ىلإ لقتنا
 يف لمع .هتسارد ىهنأ

 يف مث «ندرألا' يف سيردتلا

 قحتلا ثثيح ةيدوعسلا

 ةلاسر نم (ه 4١٠4 لاوش)

 مالعأ نم ءةيفاقثلا ةيروس

 يف يملاعلاو يبرعلا ركفلا
 - ١5١ نص نيرشغلا نرقلا

 هدد

 حبصأو كانه حتف ةكرحي

 ةنامألا يف ًاوضع حبصأ

 باتكلا داحتال ةماعلا

 نيينيطسلفلا نييفحصلاو
 .هتافو ئتح 199/5 ذنم

 مالعإلا لوؤسم ناكو

 ريرحتلا ةمظنم ىف دحوملا

 تارباخملا هتلاتغا

 قدانف دحأ ىف ةينويهصلا

 يف كراشي ناك ثيح امور

 عم نماضتلل يملاع رمتؤم
 .ينيطسلفلا بعشلا

 تالالاقملا نم ريثك هل

 هجوأ لوح تاساردلاو

 يف اهرشن ةينيطسلفلا ةيضقلا
 فحصلا نم ديدعلا
 .تالجملاو

 : ةيبدألا هلامعأ نم

 ةعومجم :رملا زبخلا



 دادح كلام

 2 توريب - ةيصصق

 دادح كلام

 )م اؤالم- 1١17 (ه خ1

 :رعاش « بيدأ

 يفوتو «ةنيطنسقب دلو

 5١ يف رئازجلا ةنيدمب
 .ةرخآلا ىدامج

 نم نيتاويد ردصأ

 .تاياور عبرأو ءرعشلا

 ءريخألا عابطنالا

 مه ١5”وك

 «سردلاو ذيملتلا
 هلام

 .ه ا١"مخ١ ءأدبأ بيجي

 «ةدرو كحتمأس

 . 2 ب

 مار كلام

 )م او 15011

 ءاملعلا رابك دحأ

 يف نيملسملا نيركفملاو

 1 .دنهلا

 ."87 ص نيرشعلا نرقلا

 نابعش) < ع ” س لصيفلا ()

 ريهاشم 217" صا(ه 44
 5١6. ص ءابدألاو ءارعشلا

 فرخ

 تاساردلا ىف ًاعجرم دعي

 ةدع ديجيو «ةيمالسإلا

 ةيبرعو ةيبروأ :تاغل

 فّلأ .ةيزيلجنإو ةيسرافو
 نيثالث نم رثكأ مجرتو
 هلامعأ زربأ لعلو .ًاباتك

 ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت

 ."0ةيدروألا ةغللا ىلإ

 يزارطلا دمحم رشبم
 )»م اوال 1 885)(هم ال11

 ءدهاجملا «ةمآلعلا
 ءاملع ريبك .«بتاكلا

 دحأ «ىراخبو ناتسكرت
 ملاعلا يف ءاملعلا رابك
 .يمالسإلا

 هملقب ًادهاجم شاع

 هركفيو ءهحورو هناسلو
 ام لكب ىحضو ء.هملعو

 يف .هاجو زع نم كلمي
 «قحلا ةملك ءالعإ ليبس
 يمالسإلا نيدلا نع دوذلاو

 : .فينحلا

 يف ةقيرع ةرسأ يف دلو

 ةنئيدمب بسنلاو بسحلا

 ناتسكرت دالب يف «زارط»

 ةجحلا وذ)» ١54 ع لصيفلا فز

 1١457 ص( ه 1431#

 * ١

 يزارطلا دمحم رشبم

 مولع يف صصختو ..ةيبرغلا
 بدألاو هقفلاو ريسفتلا

 ةزاجإ لان امك «ىبرعلا
 ثيدحلا يف صصختلا
 .يوبنلا

 دض هداهج أدبو
 يعويشلا يسورلا لالتحالا

 دحأك ًاماع رشع ينثا ةدم
 نيزرابلا ءامعزلاو ءاملعلا
 كلذو .ناتسكرت دالب ىف

 ةبلطلا داحتا ليكشتب
 م 1911 ةنس نييناتسكرتلا
 ةينطولا ةكرحلل ًادييأت

 يف ةماعلا ةيمالسإلا
 .ناتسكرت

 داحلإلا ةيراحمل دهاج
 الو .بطخلاو ةباتكلاب

 هرشن ام ىلع درلاب اميس
 تمعن) يرهدلا دحلملا

 ةغللاب هباتك يف (ميكح

 له» ناونعب ةيناتسكرتلا
 ؟«هللا لبق نم لوسر دمحم

 ةوبنلاو يحولا ركنأ ثيح
 زع قلاخلا راكنإ ىلإ جردتو

 فيلأتب يزارطلا ماقف ءلجو

 ةيناتسكرتلا ةغللاب باتك
 ًادر «ةوبئلاو نآرقلا» هامس

 دعب ًالصف هيقلي ذخأو ءهيلع
 مايأ بطخ يف لصف

 رمألا ردص ىتح .«ةعمجلا



 يزارطلا دمحم رشبم

 هيلع ضبقلاب وكسوم نم
 ةيكرتلا هتافلؤم ةرداصمو

 .ةيبرعلاو ةيسرافلاو

 يف ةباتكلا لصاوي ناكو
 يتلا ةيمالسإلا تالجملا

 دنقشط) يف ردصت تناك

 ةلجم لاثمأ (دنقرمسو

 «(هنيبآ) ةلجمو (مالسإلا)

 حاضيإ) ةلجم ريرحت سأرو
 ةيعمج لاح ناسل (مارملا

 ىلوت امك .ناتسكرت ءاملع

 ١9177 ةنس يعرشلا ءاضقلا

  نوؤشلا ةرادإ ةسائرو «م

 ةنس زارط ةنيدمب ةينيدلا
 خيشب بقلو 4
 رطضا هنأ الإ «مالسإلا

 لخدقل امهنم ةلاقتسالل

 ةعيرشلانوؤش يف سورلا
 ىلع مهرارصإو ةيمالسإولا

 يتلا ةيئادتبالا سرادملا قلغ

 .يتلا داحلإلا ةكرح ةهجاوم

 نم عيجشتب اهتورذ تلصو
 .ةيسورلا ةموكحلا

 نم رطخلا هب طاحأ املو

 ىلإ رجاه ؛ناكم لك
 هنيع كانهو «ناتشناغفأ

 هاش ردان دمحم كلملا

 فيلأتلا مسقل ًاماع ًازيدم

 ىناع ًافرشمو ةمجرتلاو

 قفل

 ناويدلاب ةيمالسإلا نوؤشلا

 هتمهم نم ناكو .يكلملا

 يبرعلا ملاعلاب لاصتالا

 ةزمه ناكف .يمالسإلا

 يكلملا رصقلا نيب لصو

 نم ناتسناغفا روزي نم نيبو

 برعلا ءاملعلاو ءامعزلا

 .نيملسملاو

 يف ةباتكلا مئاد ناكو

 لاثمأ ةيناغفألا دئارجلا

 ةديرجو «حالصإ ةديرج)
 يف (لباك ةلجمو «سينأ
 ةزئاج لانو .ىتش عيضاوم

 ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةفاحصلا

 بتكلا نم ديدعلا فيلأت

 . .ةيمالسإلا

 تالاقم هل ترشن امك

 ةيمالسإلا نوؤشلا يف .ةريثك

 ىه ١87 ةنس ذنم ةيبرعلا
 ةديرجو ءرهزألا ةلجم) لثم

 ربتم ةلجمو .بعشلا
 ةلجم) رصم يف (مالسإلا

 ةديرجو «ةيمالسإلا ةطبارلا
 و قشمد يف (ىروشلا
 يف (زاجحلا توص ةديرج)

 يف بتك امك .ةيدوعسلا
 ناتسكابو دنهلاب فحص
 . .نابايلاو

 , يزارطلا دمحم رشبم

 تبحزو 2م 1١94549 ةنس ذنم

 يف ةيرصملا ةموكحلا هب

 ' «قوراف كلملادهع
 ءاملعلا رابك دحأك هتلماعو

 ءامعزلا نم ميعزو لضافألا
 ابتار هل تنيعو . نيدهاجملا

 .ًايرهش

 رهزألا ىف هدالوأ لخدأو

 «ةيمالسإلا مولعلا ةساردل
 تالاقملا ةباتكب لغشناو

 .ةيمالسإلا بتكلا فيلأتو

 رهزألا عماجلاب متهاو
 ءًاصاخ ًامامتها هنوؤشو

 رواشتلاو ءهخياشم ةلباقمب

 يف شاعو .ءةيمالسإلا
 .هتافو ىتح ةرهاقلا

 لهأ ريدقت نم ناكو

 يف هل ءافولاو لضفلاو ملعلا

 دعب هئع تدقع نأ ءرصم

 ةثالث ةدمل ةيملع ةودن هتافو

 سمش نيع ةعماج يف ءمايأ
 م 1١9441 ةنس يف ةرهاقلاب
 تاعماجلا وريدم اهرضح

 «ةيمالسإلا تايصخشلاو

 نم ةبخن اهيف كرتشاو
 «ةميقلا مهثوحبب ةذتاسألا

 هتافلؤمو ةيتاذلا هتريس نايبل

 ملعلا ةمدخ يف «ةيملعلا

 .مالسإلاو | رصم يف ةماقإلا ررق مث



 يزارطلا دمحم رشبم

 غلب دقف هتافلؤم امأ

 اباتك نيسمخ وحن اهددع

 تاعوضوملا يف ةلاسرو
 اهفلأ .ةفلتخملا ةيمالسإلا

 ثالثلا ةيمالسإلا تاغللاب

 (ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا)
 ناسنإلا مهت راكفأب ةئيلم

 اذه يف شيعي يذلا ملسملا

 ةيحابإلاب ددهملا رصعلا

 نتفلا ثراوكو ةيرهدلاو
 اهلعشي يتلا بورحلاو
 مالسإلا دض ءادعألا

 .نيملسملاو

 يف تالاقم بتكو

 ملاعلا تالجمو فحص.

 ًاتس اهددع غلب يمالسإلا

 ."0ةلجمو ةديرج نيعبرأو

 ىلع هل تففقو اممو

 : نيوانعلا ضعب

 .ةوبنلاو نآرقلا -

 ةكم  يدبألا يرطفلا

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا
 ه 187 يمالسإلا

 )١( ع يمالسإلا ملاعلا 9م1١

 .(ه 1515/0/15

 مالعأ :باتك يف ةمجرت هلو

 5997/١ رشع عبارلا نرقلا

 ةياذو

55١ 

 :ناونعب :ىرخأ ةعبط

 يرطفلا نيدلا ىلإ

 ةبتكم :ةرهاقلا يدبألا

 .جم " هاك «ىجناخلا

 برعلا اهيأ ةيدنجلا ىلإ -
 بابش ةعبطم :ةرهاقلا -
 ١١84 - دلو دمحم انديس

 .ص 1:0 .ه

 نامعن هللا دبع يرتم
 )م او1919-44)(ه ١ *"١ -1 ١11

 .رشان «رعاش «بيدأ

 ىلع نيميقلا دحأ ْ

 ىف ةيرادإلا نوؤشلا
 «ةماع ةيسلوبلا ةسسؤملا
 ةصاخ ةيسلوبلا ةعبطملاو
 سّسؤم .(م1488 - 0)
 ماع ةفاقثلل نامعن راد

 .ما15ا/

 تائم حيحصت هت يف مهسأ

 اهزربأ «تادلجملاو بتكلا

 ثيدحلا يبرعلا مجعملا

 .(سورال)

  :ةعوبطملا هتافلؤم

 «قارفلا دعب يقالتلا -

 .ما1

 ءرأثلا ليبس يف

. 1 

 .19487؟ «تامنيه -

 ىلإ ميحجلا نم
 1 «ميعنلا

 .ءيلهأ نم ينوذقنأ -

 . ١54

 : ةعوبطملا هتامجرت نمو

 نم فوخلا .نامألا

 ءميلظلا ةاتفلا ءريدلا

 «تايلمركلا تارواحم

 ءطارقس عافد ءلمألا

 ةكلملا دهع يف ايناطيرب

 ش .ةيناسنإلا

 :ةطوطخملا هتافلؤم نمو

 «ءرعش :تاينامعن

 «ةيضفلا ةلحجرلا ءرطاوخ

 ءملقلا ةاجانم يف رمع

 2 دقعلا «رعش : :تايركذ

 ز ةرئاسلا لا م نم مظنملا

 32 ”(ةمجرت)

 يف مالعألاو مالعإلا ليلد (1)
 0078 ص يبرعلا ملاعلا

 ثارتلاو ةفاقثلا قافآ ءالال٠»

 ص (ه1414 لاوش) 4 عا
 ٠٠8 ع لصيفلا 6

 14١. ص (ه1415 لاوش)



 يناهفصألا يفجنلا نيدلا دجم

 يناهفصألا
 (م50:0-1988(ه14#*-)

 : هتافلؤم نم

 ىف ناسحلا تيقاويلا -

 - .نمحرلا ةروس ريسفت

 ءرئاختلا راد

 , ل

 يليقعلا يدجم
 م ا95484- ١951١ه1 44-15

 .يعاذإ «يقيسوم بتاك

 بستناو .ءبلحخ يف دلو

 يقيسوملا دهعملا ىلإ
 لصحو ءامور يف يكلملا
 .سناسيللا ةداهش ىلع اهنم
 ةعاذإلا سيسأت يف مهاس

 مهسأو «قشمد يف ةيروسلا

 سيسأتب م 1444 ماع يف
 ًاريدم نيعو بلح ةعاذإ
 نيع ١491 ماع يفو .اهل
 يقيسوملا دهعملل ًاريدم

 :ةعوبطملا هلامعأ

 «بلح  بدألا ةغل

0 

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 .777 ص ةيمامإلا ةعيشلا

 ثح

 باتك  ىقيسوملا ةغل -
 - ءازجأ قا ىسردم

 16 <« بلح

 ةيبرعلا ىقيسوملا -

 1 «بلح - اهمالعأو

  برعلا دنع عامسلا -

 «قشمد - ءازجأ ةسمخ

 .١ا/

  ةلوفطلا ديراغأ

 115 «بلح

  ةبورعلا ديشانأ

 80 «بلح

 | - ةيموقلا برعلا يناغأ -

 1646 «بلح

 - ىقيسوملا مالعأ -

 ,0قشمد 93 يدنكلا

 ةبهو يدجم
 (ماوؤا :::)(ها1415-:00)

 دقان ءيعوسوم بتاك
 .يوغل « يبدأ

 ةكرح ةذتاسأ نم دعي

 ثارتلا لقنو ةمجرتلا
 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ يبرغلا

 يبرعلا باتكلا داحتا ءاضعأ (9)

 ص 85١54 - 4856.

 ةبهو يدحنم

 داور مهأ نم هنأ ىلإ ةفاضإ

 تاعوسوملا فيلأت ةكرح

 ."””رصم يف ةيبرعلا ةيفاقثلا

 : هراثآ نم

 تاحلطصملا مجعم

 بدألاو ةغللا ىف ةيبرعلا

 لماك عم كارتشالاب)
 ةبتكم :توريب  (سدنهملا

 "و" هه ١9984 ؛نانبل

 .ص

 - ةديزمو ةحقنم ا ا ط

 «نانبل ةبتكم :توريب

 .ص 1484 يضقق*5

 تارابعلا مجعم

 يزيلكنإ :ةثيدحلا ةيسايسلا
 كارتشالاب) يبرع - يسنرف -

 - .(يلاغ يدجو عم

 «نانبل ةبتكم :توريب

 ه4

 يئامنيسلا نفلا مجعم

 لماك دمحأ عم كارتشالاب)
 ةئيهلا :ةرهاقلا - .(يسرملا

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 ب 15197 ع يبرعلا عوبسألا (0)

 ثارتلا عه

 فت ص يعمجملا



 زاجحلا رثدم بوذجم

 زاجحلا رثدم بوذجم
 (ماؤ46- ا١٠5١)(ها1 6م )1١14

 ؛هيقفلا «ملاعلا ؛خيشلا

 خيش ؛يتفملا «يبرملا
 .ةيناجيتلا ةقيرطلا خويش

 طرخناو «نامرد مأب دلو

 ديوجتو ظفح ةعامج يف

 ىقلتو ,ميركلا نآرقلا

 ىلع ةيعرشلا مولعلا ءىدابم
 .ةذتاسألاو خياشملا يديأ

 ماع ةعفد يجيرخ نم وهو
 ىلع نيزئاحلا 4

 دهعملا نم ةيملاعلا ةداهشلا
 .نامرد مأب يملعلا

 ماع ةيناجيتلا ةقيرطلا
 نيثالث وحن جخو ه6

 .ةجبحج

 مأ ةعماجل ًاريدم لمع

 دلقتو «ةيمالسإلا نامرد
 ةعيرشلا ةيلك ةسائر
 همايق بناجب ءاهتدامعو

 | مأ ةعماجب ىوتفلا ةمهمب
 مايأ لاوط ةيمالسإلا نامرد

 .هتايح

 موطرخلا ةعماج هتحملمو

 يف ةيرخفلا هاروتكدلا

 هيدي ىلع جرختو .نوناقلا
 .توريثك ةذمالت

5 

 نيواود هلا ءًارعاش ناكو

 فلأ نيثالث نم رثكأ يوحت

 [١ ةبتكم هلو .ًارثان ناك امك

 ,27بتكلا تاهمأب ةرماع

 . يوضرلا بوبحم
 (م19:5-151904)ه199- ةضففز

 .يمالسإ ركفم

 راد يف نيلماعلا دحأ

 ةعماجلاب دئبويد مولعلا
 بتك .دنهلاب ةيمالسإلا
 ةغللاب تافلؤملا نم ًاددع

 اهنم ةيخيراتلا «ةيدروألا
 . .ةينيدلاو

 هيف لواح ًاميوقت ٌدعأو

 يداليملا خيراتلا جيرخت

 يرجهلا خيراتلل قفاوملا
 ىلوألا ةيرجهلا ةنسلا ذنم

 0 عبارلا نرقلا ىتح

 شميطأ نسحم
 00-615941 (ه ١؟4-00١4)

 .يميداكأ 3 رعاش

 ريغ ةديرج ةصاصق نم )١(

 نيتقلح ىلع تبتك «ةقثوم

 . جاتفلا

 بجر) انانإ ع لصيفللا ففز :

 ١1. 7 ص ا(ه 9

 يف يبرعلا بدألا ذاتسأ

 .دادغبب ةيرصنتسملا ةعماجلا

 :اهنم تافلؤم ةدع هل

 ريد ؛(ةسارد) ًايحرسم

 .رعشلا ىقيسوم «(يقارعلا

 :ًاطوطخم هكرت اممو

 رغعشلا يف ةيدقن ةسارد

 ««ةرجشلا: تالوحت# ناونعب

 ندم» هناونع رعش تناّويدو

 .70ةديدج

 نيدلا .لامج نسحم

 (ما1549- ١951 8)(ها1 ت1

 .ققحم . «دقان «بيدأ

 .قارعلاب ةرامعلا يف دلو

 : هتافلؤم نم

 دلاوملا تالافتحا

 ةيسلدنألا راعشألا ىف ةيوبنلا |

 دادغب . ةيرجهملاو ةيبرغملاو
 /اك5ة١.

 رفص) 7١7 ع لصيفلا (0)

 قافآ ء1"ا ص(ه 6
 5 ع 7 نم ثارتلاو ةفاقثلا

 .(ه 1418 زخآلا: عيبر)



 نيدلا لامج نسحم

 ىف نويداذغب ءاسيدأ -

 .1955 دادغب . سلدنألا

 عيقاوتلاو ءامسألا

 ' بدألا يف ةراعتسملا

 ١1956. ةكم . يبرعلا

 نم لئاوألا نويسلدنألا

 دادغب .ةيقارعلا ةفاقثلا ةلمح

 .أ 554

 ةوذج» فْأ يديمحلا

 ذملتتو «دادغب ىف «سبتقملا

 يرمهاظلا مزح. نبا ىلع

 دادغب .يدادغيلا بيطخلاو

/1.. 

 صاوخ يف ميظنلا ردلا -

 .يشايداولل :ميظعلا نآرقلا

 :1454 دادغب

 رعاش نيبزره ءاثر -

 دادغب .يقشمدو يدادغب

15 . 

 هرثأو يدادغبلا دعاص
 ةيسلدنألا ةيبدألا ةايحلا ىف

 .(م ٠١5 ه4

 219457 دادغب

 رعشلا يف قارعلا -

16 0 

 حاتفم ناويد ةطوطخم -
 .حارلا حادتما يف حارفألا

55 

 19456 دادغب

 نكامألاو نوقرشتسملا -
 ١: ط .دادغب .ةسدقملا

 1971 17 ط1

 يف سلدنألا فصو

 دادغب .نادلبلا مج

, 

 يريصابألا دمحم

 ةفيلخ لاعلا دبع

 (ماده1-12١51١14)(ه11:4- 10

 .ةيعاد «ءبيطخ

 .ءررحم «دهاجم

 «ةفيلخ وبأ ةبزع يف أشن
 ةيقرشلا ةظفاحم لامعأ نم

 ةيلك مث .ينيدلا قيزاقزلا
 لصحو ..نيدلا لوصأ

 ةزاجإ عم ةيملاعلا ىلع
 ماع داشرإلاو .ةوعدلا

 1١.

 ًاظعاو لمع هجرخت دعبو
 لمعو .تاظفاحم ةدع ىف

 ظعولل ًاشتفم هتايح يف ةرتف

 ناك مث «ءيرصملا شيجلاب
 رهزألاب ظعولل ًاماع ًابقارم

 )١( نييقارعلا نيفلؤملا مجعم */

 تل

 يف ًائيرج ناكو .فيرشلا

 ءاذيإل ضرعتو «قحلا لوق
 .ريثك

 ًاسيئر رهزألا هراتخاو

 يف ايبيلب ةيرهزألا هتثعبل
 55 يماع نيب ةعقاولا ةرتفلا

 ًاريدم ناكو 1956
 ينيدلا يريوقلا دهعمل

 .هتارصمب

 لمع ١918 ةنس يفو
 فاقوألا ةرازو يف تيوكلاب

 ًاظعاو ةيمالسإلا نوؤشلاو

 يف ًارضاحمو ءاهدجاسمب
 ًاكراشمو :«تاودنلا نم ريثك

 عمتجملا مهت يتلا

 هل تناكو «ءنيملسملاو

 نويزفلتلا ىف تاودن
 يف ثيداحأو ؛يتيوكلا
 تالاقمو «ةيتيوكلا ةعاذإلا
 .ةيمويلا فحصلا يف

 ًافلخ يمالسإلا يعولا ةلجم

 قبسألا اهريرحت سيئرل
 ينويسبلا دمحأ خيشلا
 004 همحر امهيلع

 /ه/5١) 588 ع عمتجملا (؟)

 .(ه 5



 جاحلا دمحأ دمحم 1ظة

 :هتافلؤم نم

 - بازحألا ةروس ريسفت -

 راثملا ةبتكم :تيوكلا

 هه ١406 .ةيمالسإلا

 .ص ١55

 ةيبرتلاو ةأرملا -

 ةبتكم :تيوكلا  ةيمالسإلا

 اهل عه ١404 حالفلا

 ىلإ لئاسر ةلسلس) ص
 .(4 ؛ةنمؤملا يتخأ

 .رونلا ةروس ريسفت -

 .ةدئاملا ةروس ريسفت -

 عدج ميهاربإ دمحم
 (ماو/1-517120١4ه 94-10"1)

 .رعاش

 جوختو قدح يف دلو

 ١844 ماع اهسفن ةنيدملا
 فئاظو يف لمع هه

 2 ةيموكح

 : هلامعأ نم

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم )غ0(

 1(؟ ط) 78ص ةيدوعسلا
 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 دروو) 44/١ برعلا ةريزج

 ريخألا ردصملا يف همسا

 .(!عدجلا دمحم ميهاربإ

 رعش : ءىطاشلا يجو -

 سيفمم راد :ةرهاقلا

 ه ١"ا/لا/ «ةعابطلل

 - ريعش :جيزامهأ -

 ,يبدألا يدانلا :فئاطلا

 .هم "4

 ةيمالسإلا ةذايلإلا

 ةطبار :ةرهاقلا  ةديدجلا

 .ه 778 - «ثيدحلا بدألا

 يدانلا :ةدج ةلماكلا

 .ه ١504 «يبدألا

 يربص ميهاربإ دمحم

 ١ )0 ا١ةال4- 1 485:)(ه "تى 1:4

 .رصاعم خّرْؤم

 يربص :مساب ةيفاقثلا

 يرصم لوأ وهو .ينوبرسلا

 هاروتكد ةداهش ىلع لصحي

 نم بادآلا ىف ةلودلا

 .م ١974 ماع نوبروسلا

 ناكو ..ةيبويلقلا يف دل و

 يرصملا دفولل ًاريتركس
 سيراب ىلإ رفاس يذلا

 ةيرصملا ةيضقلا ضرعل
 . .كانه حلصلا رمتؤم ىلع

 رادب سيردتلا يف لمعو
 نيملعملا ةسردمو ؛م ولعلا

 «ةرهاقلا ةعماجو ءايلعلا

 تاعوبطملا ةرادإ ىلوتو

 .تانيعبرألا

 ةيخيرات تافلؤم جرخأو

 ةيسنرفلا ةغللاب ةريبك
 اهنم .ةيبرعلا ىلإ تمجرت
 يف ةيرصملا ةروثلا نع هباتك
 نيبام ردص يذلا نيأزج

 هباتكو .م 648 1950١9

 ةيرصملا ةيروطاربمإلا لوح

 يلع دمحم نم لك دهع يف
 ماع اردصوؤ «ليعامسإو

 .م ١ ادذزا 2م ١

 ةأشن» هباتك ىلإ ةفاضإ
 .؛رضم يف ةيموقلا حورلا

 :ىرخألا هراثآ نمو

 )١9444- ج ؛ خماوشلا

 ءرصعلا ءارعش .(م 1

 م17 - ١91١ َج ١

 2م الحاد يضاملا ىركذ

 96١ا/ ليودتلا ةيضق رارسأ
 ىففز

 جاحلا دمحأ دمحم

 (؟ماقخ4 000 (؟هل 4450

 .يميداكأ )2 خّرؤم

 .3373/ ل 7398 ص ةيصخمشو



 جاحلا دمحأ دمحم

 قرش دوهنلا ةقطنم نم

 .نادوسلاب .نافدرك

 هاروتكدلا ىلع لصاح
 .خيراتلا يف

 ةعماجبو «موطرخلا ةعماجب

 .نادوسلاب ةيمالسإلا نامرد

 هتاباتك يف ًامتهم ناك

 برغ يف مالسإلا راشتناب
 .''”ايقيرفإ

 :تافلؤملا هذه نمو

 نادوسلا يف مالسإلا

 ءركفلا راد :موطرخلا

 ةراتخم ةعومجم) هاآ5-

 مالسإلا رمتؤم ثوحب نم
 ركفلا ةعامجل نادوسلا يف
 يذلا ةيمالسإلا ةفاقثلاو

 .(ها 5 *

 ةقباسلا تامولعملاب يندوز )١(

 نم نامثع ديسلا دبع ذاتسألا

 .نادوسلا

 فحا

 نامهد دمحأ دمحم

 )م اة 44 1 م55)(ه08١1- 1197

 .ليلجلا قشمد خّرؤم
 سه سماه

 ةيقشمد ةئيب يف دلو

 ةيلوألا همولع ىقلتو. «ةيملع

 رداقلا دبع ةسردم يف

 يف سرد مث «كرابملا

 سردو ةيقمقجلا ةسردملا

 ءاملع ةريخ يديأ ىلع
 .قشمد هه

 ءاطعلا رشاب نأ ثبل امو

 غلب نأ دعب يملعلا

 فيلأتلل لهؤملا ىوتسملا
 هلامعأ تناكو «ةساردلاو

 لمعلا ىلع لمتشت «ةعونتم
 .يوغللا ثحبلاو «يبدألا

 ءاوس «ىخيراتلا يقيقحتلاو

 يف اه رشن يتلا تالاقملاب

 يملعلا عمجملا ةلجم

 ندمتلا ةلجمو «يبرغلا

 تارضاحملاب وأ «يمالسإلا

 ةهدر يف اماقلأ يتلا

 ةسردملاب تارضاحملا

 ًارقم تناك ىتلا ةيلداعلا
 بتكم يف وأ «عمجملل

 يذلا ةيمالسإلا تاساردلا

 نم ةفئاط عم هسفن وه هأشنأ

 ةفاقثلاو ركفلا لاجر

 بتكلاب كلذكو «بدألاو

 .اهرشنب ماقو اهققح يتلا

 نامهد دمحأ دمحم

 «ريثكف يملعلا هجاتن امأ
 :هنم ركذن

 ةيفاقثلا هلامعأ أدب -

 ماع حابصلا ةلجم رادصإب
 ةيملع ةلجم ىهو ء,هه 6

 ةباتكلاب مهاس ةيعامتجا ةيبدأ
 باتكلا نم ريثك اهيف
 ."”ةدملا كلت يف ءابدألاو

 هتافلؤمل ةبسنلابو
 . : هتاقيقحتو

 يلو نمب ىرولا مالعإ -
 قشمدب كارتألا نم ًابئان

 نب دمحم /ىربكلا ماشلا

 ةيريدم :قشمد . .(قيقحت)

 ءميدقلا ثارتلا ءايحإ

 .ص 796 فه الام"

 ءانبأب رمغلا ءابنإ -
 رجح نبامرمعلا
 تاكردتسم هعم .ينالقسعلا

 8ع ه جم بتكلا ملاع (7)
 ةلاسر 2 64+١5 مرحتم)

 باتك ةمدقم .«ةيفاقثلا ةيروس

 “اهب لمعلاو تاعاسلا»

 نم ءهل مجرتملا قيقحتب
 يملاغلاو يبرعلا ركفلا مالعأ

 *1١ ص نيرشعلا نرقلا يف

 قشمد ءاملع خيرات قكقكش

 فقر



 نامهد دمحتأ دمحم 5 5ا/ نامهد دمحأ دمحم

 نم تاكردتسمو «يطلملا

 ذومحم نيدلا ردب خيرات

 ...(قيقحت) ىنيعلا

 تاساردلا بتكم :قشمد

 هه ١999 قيمالسإلا

 /اهنع يهنلاو :عدبلا -
 يبطرقلا حاضو نب دمحم

 راد :يضايرلا 35 (قيقحت)

 415 به ١84 يء.ءاتفإلا

 .ص

 راد :قشمد - ”«  ط

 هوك ه5 ءرئاصبلا

 نبا/قشمد خيرات

 دلجملا قيقحت) ركاسع

 .(رشاعلا

 ةفاقثلا يف تاسارد

 ةكرشلا :قشمد - ةيمالسإلا

 ١5١04 ؛عيزوتلل ةدحتملا

 .ص 1778 ءه

 ةثيدحلا ديوجتلا سورد -

 بتكم :قشمد- © ط

 ١4٠6٠ ,ةئثيدحلا تاساردلا
 جا" ىف

 :ةيمالسإلا لودلا

 ةلود 18١ نع ثحبي

 لوب يلناتس فيلأت /ةيمالسإ
 تاحيحصتو تافاضإ)

  (نيرخآ عم كارتشالاب

 تاساردلا بتكم :قشمد

 ١"97:ةمدقملا «ةيمالسإلا
 .جم "< ها

 «(قيقحت) يمرادلا ننس

 .جم " 2 4

 :قنشم د باحر يفد

 اهنكامأ مهأ نع تاسارد

 مهأ نع تالاقمو ةيرثألا

 | ثاحبأو ةلوهجملا اهثداوح
 «ركفلا راد : قشمد - ةيفاقث

 ه5

 :يف ةيرهوجلا دئالقلا

 يحلاصلا نولوط نب يلع
 بتكم :قشمد  (قيقحت)

 57 ضن

 عمجم :قشمد - .؟ ّط

 ةمدقملا «ةيبرعلا ةغللا

 .ص الهو يأ ة ١

 «ةيناملألا ىلإ مجرت
 .ةيسنرفلا ىلإ هنم ماسقأو

 اهطبرو. قشمد سرادم.

 /اهتامامحو اهعماوجو
 رفز نب:دمخأ نب نسحلا

 :قشمد  (قيقحت) يلبرإلا
 .ه 111 «يقرتلا ةعبطم

 ةيلداعلا ةسردملا

 نورق ةعبس ذنم ةيبرعلا
 ةعبطم : قشمد -' فصنو

 .ه 111/7 .«يقرتلا

 ةيسدنسلا جورملا -

 خيرات يف ةحيسفلا

 نانك نب دمحم /ةيحلاصلا

 .(قيقحت)

 راد «توريب  يكولمملا

 :قشمد  رضاعملا ركفلا

 ءه ١54٠١ ءركفلا راد
 .ص اهنا

 تاءارقلا ىف رشنلا

 ١١146 «قشمد  (قيقحت)

 .جم "< ي

 لغزل بلاطملا دقن -

 يحلاصلا نولوط نب يلع
 دلاخ عم كارتشالاب قيقحت)
 رازن هعجار ؟نامهد دمحم

 ةعمج زكرم :يبد - (ةظابأ

 :ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا
 .ص 7١١ ءه 1

 دهع يف قشمد ةالو
 :قشمد 7 ط  كيلامملا
 امنه ١10١ ركفتلا راد

 / .ض



 كسل

 ًاباتك هليحر لبق زجنأو

 يومألا عماجلا يع
 نم اضيف نمضتي «قشمدب
 .هنع اهعمج يتلا تامولعملا

 ناميلس دمحأ دمحم

 »0 او 1١51-45 6)(ه1 05-12

 «ريبخ «يعرش ببيبط

 00 .ينيوغل

 لصحو ءرصم يف دلو

 بطلا سويرولاكب ىلع

 بطلا ةيلك نم ةحارجلاو
 .مولبدو «ةرهاقلا ةعماجب

 ملعو يعرشلا بطلا

 اهسفن ةعماجلا نم مومسلا

 ىف هاروتكدو ١١ ةئدس

 ةدع لغشو «كلذك مومسلا

 يف ةيرادإو ةيميلعت بصانم
 :يهو « هتايح

 ةنس رهزألا ةعماج ةعيرشلا

 .سيلوبلا ةيلكب مث ء«4 57

 تاساردلا دهغمب مث

 ةعماج يف ةينادوسلا

 بطلا مسق سيئرو «ةرهاقلا
 مومسلا ملعو يعرشلا

 نيمأ ءاهسفن ةعماجلاب
 تاعماجلل ىلعألا سلجملا

 ها ١1"م0  الا/و

1 

 )47"١ رهزألا ةعماج“ ليكو

 ةعماج ليكو (ه ١86

 ايلعلا تاساردلل ةرهاقلا

 - ١788 ماع نم ثوحبلاو

 ةعماج ريدم عه 8

 - )84"١ ةباينلاب ةرهاقلا

 .(ه "م4

 ًارئاز ًاذاتسأ لمع دقو
 ملاعلاب تاعماج ةدع يف
 ًاوضع بختنا امك «يبرعلا

 تاسسؤملا نم ددع يف

 ةيبرعلا ةيملعلا تايعمجلاو

 .ةيلودلاو

 يف ةيملعلا ثوحبلا

 يعرشلا بطلا تاعوضوم

 ةثارولاو مومسلا ملعو

 فلأو ءمدلا لئاصفو
 :اهنم «ةميق تافلؤم

 يعرشلا بطلا .لوصأ

 اه )6 ءمومسلا ملعو

 مه لما مث

 3 يعرشلا بطلا 3

 ةدع عج )ةي ريلجنإلاب)

 .تارم

 نم رثكأ ىلع فرشأ دقو
 هاروتكد ةلاسر نيرشع

 بطلا:ئف ريتسجامو

 يروبلوفلا دمحأ دمحم

 بط يفو «ءيعرشلا

 ملع يفو «تاعانصلا

 ايجولوبورتنألا يفو «مومسلا
 . . "'”ةيئايزيفلا

 )م ا١ؤو١ -امك9)(ه510١14115-1

 .ةيعاد «رعاش

 ةيريدمب روبلوف يف دلو
 أشنو ءدنهلا يف هارك باترب

 ىلإ لقتنا مث ؛ةيفير ةئيب يف

 ذملتتو اهب ملعتو ؤنهكل
 هاشلا مهزربأ «خياشم ىلع

 .يولهدلا هللا يلو

 يف هرمع ىضفق

 يف لوجي ناكف .ةوعدلا

 ندملاو فايرألاو ىرقلا
 دقو .سانلا ةماعب طلتخيو

 رخآ يف هيلع لابقإلا دادزا

 عجرم ناكف ءهرمع

 هروزي ؛ةماعلاو ءاملعلا

 ةذتاسألاو ةاعدلاو ءاملعلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(
 وذ) "ا عا“ س يندرألا

 رخآلا عيبر ١405 ةدعقلا

 1783 ص(ه 607

 ةلجم يف ةمجرت هلو 84

 (رصضم) ةيبرعلا ةغللا عمجم

 ١4505 لوألا عيبر) 5" ج

 050١ ص اهلا



 يرماعلا بيدأ دمحم

 "دقو .تاجاحلا باحصأو

 هتاوعد ةباجتساب رهتشا

 .هريثأتو

 ناونعب رعش ناويد هل

 ماع ردص «ةبحملا نافرع»

 ةخامس. هل مدقو ه 6

 يودنلا نسحلا وبأ خيشلا
 .روكذملا هناويد اردقم

 ظعاوم هل تردصو

 . "”[ضيأ

 يرماعلا بيدأ دمحم

 (ماةلل 13097 هالك 121

 «ءيمالعإ «يوبرت

 .يسامولبد

 ذنم كراش ..افاي يف دلو

 أ يف ةعماجلا نم هجرخت
 يف ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةايحلا
 ةدع يف بّلقتو «نيطسلف
 ليكو :اهنم ءةمهم بصانم
 ريزوو ءفراعملا ةرازو

 ريزوو «ةيندرألا ةيجراخلا

 ريزوو «مالعإلاو ةفاقثلا
 .ميلعتلاو ةيبرتلا

 .هفيلأت نم بتك ةدع هل

 عال6 جم يمالسإلا ثعبلا )١(
 ١314؟ ىلوألا ىدامج) 4

 ملقنب 40-98 صاه
 .يودنلا ديشر حضاو

 قش

 نع ةمجرتم ىرضخأو
 هل ترشُن امك .:ةيزيلجنإلا

 دئارجلا يف ةديدع تاللاقم

 . ,"9ةيبرعلا تالجملاو

 .:هبتك نيب نمو

 يف نيطسلف ةبورع
 ةيخيراتلا قئاقحلا : خيراتلا

  ةيرثألا تافشتكملاو

 ةبتكملا .اديص ؛توريب
 9١8 ءه 1١97 ؛ةيرصعلا

 .ص

 دسأ دمحم

 3 او ١١ 0١)(ه1 415-114

 .ريبكلا يمالسإلا ركفملا

 يف ايسيلاغ ميلقإ يف دلو

 نييدوهي نيوبأ نم'ادنلوب

 ىدامج) ؟8.ع لصيفلا (0

 - ١7١ نص (ه 195 ةرخآلا

 ءارعشلا ريهاشم ل

 ء7ا/ل  ؟5١ض ءايدألاو

 يف نيطسلف باتك ةعوسومؤ
 - "47 ص نيرشعتلا نرقلا

 نم نيطسلف مالعأو «,”44

 سماخلا ىتخ' لوألا نرقلا

 - ١//548 :يرجه رشع

 ءانندألاو بدألاو ,2

 يف نورضاعملا .باتكلاو

 775 ص ندرألا

 دسأ دمحم

 ًانهاك حبصيل بردتي أدب:

 هحور نأ الإ «ءهدج لثم

 قحتليل برهي هتلعج ةقلقلا

 انييفب ةعماجلا نم هجرخت

 سدقلا ىلإ رفاس .ةفاحصلاب
 ثيح «هلاخ نم ةوعدب
 ةكرحلا ىلع فرعت

 .اهضفرو ةينويهصلا

 ةلحر كانه نم تأدب'
 ًامدب «هملاعو مالسإلا ةقشع

 مث ءرئازك هفاشكتساب

 هقانتعاب تهتناو « يفاحصك
 ةيبرعلا ةريزجلاب مالسإلا ١
 مث نمو 21475 ماع

 لقع لعافت ةمحلم تقلطنا
 نرقلا لوقع زربأ نم
 «مالسإلا عم ؛نيربشعلا
 «هرضاح «هدئاقع «هخيرات

 «هلهأ تالكشمو .«هلبقتسم

 هذه عئاقو لجس دقو

 قيرطلا» هباتك يف :ةمحلملا

 نم ربتعي يذلا ؛ةكم ىلإ

 ةيبدألا لامعألا عورأ

 نرقلا: اهب. داج.ىتلا .ةيركفلاو

 ش .نورشعلا

 عرش م 1١955 ماع“ يفو

 يف حو ملدا م ذأ يف

 ةمجرت عورشم وهو «هتايح
 «ميركلا نآرقلا يناعم



 قيل دسأ دمحم

 ًاماع رشع ةعبس ىضمأو

 .ةمجرتلا دعي وهو

 .يذلا (قرظلا قرتفم ىلع
 ةيبعش لانو 1975 ةنس رشن
 قرتفم ةركف تناك .ةعساو

 نيملسملا ىلإ ةوعد قرطلا

 ةيعامتجالا ميقلاو طامنألل
 .ةيبرغلا

 ءىدابم» ًاضيأ فّلأو

 «هذه انتعيرش» و ١1450(
 نالوانتيامهو )١9449(

 ءمالسإلا يف مكحلا ةيرظن

 قفي مل.هبتك نم ًايأ نكلو
 «ةكم ىلإ قيرطلا» راشتنا

 تاغل رثكأ ىلإ مجرت يذلا
 بتاك هنع لاقو ءملاعلا

 اذه ريثأت نع ملسم يبوروأ

 فرعي ول ًادحأ نإ» : باتكلا

 ىلإ قيرطلا اودجو نم ددع
 باتكلا اذه ربع مالسإلا
 .«ريغصلا

 ءزجلا دعي ناك هتافو لبق

 يكحيل .هتاركذم نم يناثلا

 هتايح نم رخآ ًافرط اهيف
 يذلا ناونعلا ناكو «ةرماعلا

 ةدوع١ :وه باتكلل هراتخا

 ."”«هنطو ىلإ بلقلا

 هتريس يف باتك فنص
 مداق ملسم ةحيص :ناونعب

 دمحم مالسإ :برغلا نم

 .ةوعدلا راد :ةيردنكسإلا

 نيوانع ىلع تفقو اممو
 :ًاقيثوت هبتك

 قرتفم ىلع مالسإلا -
 - خورف رمع ةمجرت ؛قرطلا
 ملعلا راد :توريب

 1١١9 هه 3185401 «نييالملل

 ةعبطلا ىتح هنم تيأر) ص

 .(ةعباسلا

 ؛ةكم ىلإ قيرطلا

 ؛يكبلعبلا فيفع ةمجرت
 باهولا دبع هتمدقم بتك
 ملعلا راد :توريب  مازع

 ماع يمالسرلا ملاعلا رضاح )١(

 5١-54 ص ادله 147
 باهولا دبعل لاقم نع ًالقن
 م19947/4/154 يدنفألا
 هلو .(ردصملا ركذ نودب)

 م6 "56 ع «نوملسملا»

 ع عمتجملاو هيه 04

 ا( 141 /ا

 ع ةيبرعلا ةلجملاو 278 ص
 .(ه1517 بجر) 5

 10٠5 يه اا"الا «نييالملل

 .ص

 يف مالسإلا جاهنم -
 روصنم ةمجرت ؛مكجلا

 راد :توريب - ىضام دمحم

 ءه 198 :نييالملل ملعلا
 ىاط مئ ءص 1<

 هه 6 *

 يرجحلا

 )م ا١ة١41-955١1)(ه١1101- 1440

 .بيدألا يضاقلا

 رجح وب ةيرق يف دلو
 عماجب قحتلاو ءسنوتب
 قوقحلا ةسردم مث «ةنوتيزلا

 يف جردتو ءةيسنوبلا

 ةساردلاو ؛ءيدقنلا لاقملا

 هجاتنإ رشنو «ةيعامتجالا
 ,تالجملاو دئارجلا يف :

 .ةيقرشملاو «ةيسنوتلا

 : هتافلؤم نم

 ةسارد) «ةأرملا ةآرم -

 .19554 «سنوت (ةيعامتجا

 (ةصق) ةرورغملا ةاسأم -

 1 5كوه « سنوت

 (نوناق) يضاقلا ةيضقأ -

 19كم « سنوت



 لقند ميهف لمأ دمحم

 تايانجلا يف رصتخملا -

 9١إ/ا .ءسنوت (نوناق)
 قفحز

 لقند ميهف لمأ دمحم
 (ماقد-15400)(ه1 4 109)

 .رّيمتم رعاش

 .لقند لمأ مساب رهتش

 ةيرصملا ةنيدملا يف دلو

 ىقلتو ««رصقألا» ةيخيراتلا
 باتك يف ىلوألا همولع
 .هبارتأ نأش هنأش ةيرقلا

 نأ لبق نآرقلا ظفح ثيح

 ةيوناثلا انق ةسردمب قحتلي
 ةليلق تاونس دعب عاطتساو

 نأ ةرهاقلا ىلإ هحوزن نم
 زربأ نم ًادحاو حبصي

 ةيبرعلا ةيرعاشلا تاوصألا

 ةعيلط نمو ءةرصاعملا
 ليج نم ةيناثلا ةجوملا
 ءارعشلا دعب ثيدحلا رعشلا

 .داورلا

 ماع هل ناويد لوأ ردص

 يدي نيب» مساب لحما

 هناونعو «ةماميلا ءاقرز
 ناويدلا دئاصق ىدحإ لثمي

 «ةسكنلا ةيشع اهلاق يتلا

١ 

 قيلعت» يناثلا هناويد امأو

 ردص دقف «ثدح ام ىلع

 هناويد مث 91/١ ماع

 ماع ارمقلا زتقم 1 ثلاثغلا

 ماع ردص يذلا ريخألاو

 «يتآلا دهعلا» مساب 906

 لثمي هنأ ىلع داقنلا قفت

 يركفلا روطتلا ةورذ

 ."”رعاشلل ينفلاو

 ينسحلا يبتك نيمأ دمحم
 (ماك15:500-48ه1404 15390

 .بيدأ «لضاف ملاع

 «ةمركملا ةكم يف دلو

 يف خباشم ىلع ملعلا ىقلتو
 يف سّردو ءزاجحلا

 يفوت .جوزتي ملو .مرحلا
 رهش نم عبارلا يف
 .”هرحملا

 : هتاقيقحت نم

 ةلدأ نم مارملا غولب -

 /50- 1١7١١9 ع ةيروهمجلا )2

 ةكلمم ءهده ٠

 /١1. ض ءارعشلا

 يعوبسألا ءاعبرألا رظني (0

 ١/٠١/ (ةنيدملا قحلم»

 مالعألا لئاسر هه 4

 6ك

 يرصملا نيمأ دمحم

 هلوصأ طبض) ينالقسعلا

 .(هيلع قلعو
 ةكم  .ةديفم تادايز

 ةعبطمو ةبتكم :ةمركملا
 ةمدقملا «ةئيدحلا ةضهنلا

 .صص اثها اه

 يف عوبطم ناويد هلو -

 اهب .#” ط .

 يرصملا نيمأ دمحم

 «(ماقألال (151١42 18و م

 ةاعدلا ءاملعلا نم

 .ناعجشلا ءايقتألا

 دعبو «قشمد يف دلو
 لمع ةيوناثلا هتسارد ءاهنإ

 أشنو .سيردتلا كلس يف

 بح ىلع هليج نم ةيتف عم
 .هبتك ةعلاطمو «مالسإلا

 مولع ءايحإ باتك هيف رثأو
 ىتح ًاريثك نيدلا
 ةيتفلا ءالؤه عم أشنأ .هتايح

 ةثيدح ةيمالسإ ةكرح لوأ

 يف مهاسو .ماشلا دالب يف

 ًاماهسإ ةيملعلا تاودنلا

 .ًاديج

 بهذ 144١ ماع يف
 يف ةساردلل ةرهاقلا ىلإ
 ةعماجب نيدلا لوصأ ةيلك
 ىلع اهدعب لصح ءرهزألا
 داع مث «ةيعماجلا ةداهشلا



 يرصملا نيمأ دمحم ففي

 .قشمد تايوناث ىف ًاسردم

 ةبيط ةلص هل تناكو

 يف ةيمالسإلا ةكرحلاب

 ىلع' صرحيو ءرصم
 ذاتسألا تارضاحم روضح

 هللا همحرانبلا نسح

 رضخلا دمحم ةمالعلاو
 ضعب يقليو .نيسح

 تالفحلا يف بطخلا
 ماقت تناك يتلا ةيمالسإلا

 .كانه

 ةروس ىلع زكري ناكو
 .ًاريثك اهريسفتو لافنألا

 ًاسورداهيف ىقلأف

 ىف ةديدع تارضاحمو

 يحب طبارملا دجسم

 يفو .«قشمد يف نيرجاهملا

 نظ ىتح . ةرونملا ةنيدملاب

 نسحي ال هنأ نوناظلا

 .اهريغ

 ةرافسلل ًايفاقث ًاقحلم نيع
 ماع ناتسكاب يف ةيروسلا

 سمخ كانه ىقبو ؛ 0١
 لالخ علطضا دقو «تاونس

 يف ةبيط دوهجب ةرتفلا هذه
 ءانبأ نيب ةيبرعلا ةغللا رشن

 ىف باتك هلو «ناتسكاب
 ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت

 .اهلهأ

 ايناطيرب ىلإ رفاس
 فاروتكد ةلاسرل ريضحتلل
 ١469 ماع اهيلع لصحو
 ريياعم) اهعوضوم ناكو
 عجرو (نيثّدحملا دنع دقنلا

 ةعيرشلا ةيلك يف اسردم

 نأانهركذياممو

 نوكي نأ اوبأ نيقرشتسملا

 دقن هتسارد عوضوم

 هعوضوم راتخاف «تخاش»

 مسق سأرت امدنعو .قباسلا

 ةيلك ىف ايلعلا تاساردلا

 ناك ةمركملا ةكمب ةعيرشلا
 ءانبأ ثاعتبا نم رذحي
 رايد ىلإ نيملسملا

 ىف طاشن هل ناكو . .رافكلا

 . .اهنويزفلتو ةيدوعسلا ةعاذإ

 مسق يسسؤم نم وهو
 ةعماج يف ايلعلا تاساردلا

 لبقو ءزيزعلا دبع كلملا
 لقتنا تاونس ثاللثب هتافو

 .ةيمالسإلا ةعماجلا ىلإ

 ًاسيئر ةرونملا ةنيدملاب

 ناكو ءاهيف ايلعلا تاساردلل
 عضو يف رود هل

 . ”اهجهانم

 «ةيلوؤسملا» هباتك ةمدقم نم )١(

 -عدمحم ملقي 1٠١-١١ ص

 : هبتك نم

 ةيبرتلل ةصاخلا قرطلا -

 ' .ةيمالسإلا

 ةروس يده نم -

 ةبتكم :تيوكلا . .لافنألا

 ءه ١5٠0  ءمقرألا راد

 .ص "3م

 ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس -

 ءمقرألا راد :تيوكلا

 .ص ١58 .ه ٠٠

 لئاسو يف تاحمل

  اهتاياغو ةيمالسإلا ةيبرتلا
 ءركفلا راد :توريب 4 ط

 .ص 1١654 يه 4

 ميلعت يف ةديدج ةقيرط -
 ةسسؤم :توريب  ةيبرعلا

 هه 6 «ةلاسرلا

 د طا ةيلوؤسملا

 ءمقرألا راد :تيوكلا

 .صاالآ ءعه ٠

 : يمالسإلا عمتجملا -

 روتكدلل لاقمو .ناميلس -

 ديقف :ناونعب غابصلا دمحم

 عمتجملا ةلجم يف « يرصملا

 (ه "١ ةالر١٠ /5؟) 9 6ع

 ءاملع خيرات 154-75 ص

 .4117/# قشمد



 تاداسلا رونأ دمحم

 ملاعلا يف ميلعتلا ةهجو

 4 طا يمالسإلا

 ءمقرألا راد :تيوكلا

 5 .صااق6" يه ١405

 .(7 ؛ةيمالسإ تارضاحم)

 ضعبو يوسلا لفطلا

 نع مجرت) هذوذش تاالاح

 عم كارتشالاب ةيسنرفلا

 صاخ ددع يف رشنو «هريغ

 ؟يبرعلا ملعملا» ةلجم نم

 .(قشمد يف ردصت يتلا

 هقف يف تارضاحم

 ' .  .ةريسلا

 .ةديقعلا يف تارضاحم

 تاداسلا رونأ دمحم

 )م ا١ةملا 1١5180 (ه101- 30

 .رصم سيئر

 وبأ تيم ةيرق يف دلو

 «طابقألا ةسردم يف .سردو

 لوألا داؤف ةسردم مث

 «ةيبرحلا ةيلكلا يف جّرختو
 تاكرحلا يف كرتشاو :

 تاونسلا لالخ ةينطوللا
 لقتعاو «ةروثلل ةقباسلا

 ًاريزو نيعو ءنجسو

 ريرحتل ًاسيئرو «ةلودلل

 ًاسيثرو «ةيروهمجلا ةديرج

 1 و

 لوأ ًابئانو «ةمألا سلجمل

 .ةيروهمجلا سيئرل

 لامج ةافو بقعو

 /9/9؟8 ىف رصانلا دبع

 ءرصمل ًاسيئر بختنلا

 رصانع لبق نم ليتغا ىتح
 داهجلا ةعامج نم ةيركسع
 . ربوتكأ نم سداسلا يف فز .

 .0ةديدع بتك هيف تفلأ

 :اهنم «تافلؤم هلو

 :تاذلا نع ثحبلا -

 ؛ةرهاقلا  يتايح ةصق

 بتكملا :ةيردنكسإلا

 ١98 ثيدحلا يرصملا

 .ه

 رونأ سيئرلا نايب
 ةرازو / ةمألا ىلإ تاداسلا

 «ةرازولا : ةرهاقلا - مالعإلا

 .ه ١*١

 ص ءامظعلل يبهذلا لَجسلا (1)
 ةرئاد ينف مالنعأ

 لوا ل١6١1 ص لايتغالا

 ةيسايسلا تالايتغالا رهشأ

 مالعأ مجعم 0١<«
 ملع ةئم .7758 ص دروملا

 35 ص ماع ةئم يف يبرع

 ١٠. رصم ماكح ةعوسوم

 ةمئت# يباتك :اذه يف عجاري (؟)
 . مالعألا

 لدهألا دمحم

 نم ةلوهجم تاحفص -

 .1 115 «ةروثلا خيرات

 .ةيبعشلا ةدعاقلا -

148 

  ةلماك ةروثلا ةصق

 ١ا/ «لالهلا راد :ةرهاقلا

 .ص ا ا١9١ ه

 « يموقلا داحتالا ىنعم -

 .6١©ا/

 «ديدج ثعبوحت

. 

 :ةرهاقلا - يتيصو -

 مه 5

 كمع اذه يدلو اي

 :ةرهاقلا  تاركذم :لامج

 .ه ١9  «نافرعلا ةبتكم

 لدهألا دمحم

 )م ١5 4ه- 519١ه “ت_- ١150

 سّردم «كراشم ملاع

 .ةيعرشلا مولعلل

 رضحو «نميلا يف دلو
 ١951 ماع يف تيوكلا ىلإ
 «ةباطخلا دهعمب قحتلا .م

 .نيقوفتملا نم ناكو
 ماع نآرقلا راد نم جرختو
 زكرملا ىلع زاحو م 4



 لدهألا دمحم

 ةدعل ًامامإ حبصأ مث .لوألا

 .دجاسم

 ميلعت هقتاع ىلع ذخأو

 نآرقلا ةيدلاخلا ةقطنم ءانبأ

 ىسلإ .هقفلاو ثيدحلاو
 قالخألا ىلع مهّنح بتناج

 نم رابكلا ىتح «ةديمحلا

 ليترتلا مهملعي ناك بابشلا
 .ديوجتلاو

 ىلع ملعلا ىقلت نممو
 يذلا ؛ملاسلا حالص# هيدي

 ىلع رون» ةلاسر ردصأ
 «تيوكلا 54.  ط «قيرظلا

 2ص ”5ة هه 6 فلؤملا

 يتلا - هتمدقم يف ركذ دقو

 ةمجرتلا هذه اهنم انصلختسا

 هكراش لدهألا دمحم نأ

 .ةلاسرلا هذه رادصإ يف

 ردصلا رقاب دمحم
 ماكل 19912 (ها10 16:

 ةعيشلا ءاملع زربأ نم
 .ثيدحلا رصعلا يف ةيمامإلا

 ةيمظاكلا ديلاوم نم

 تاعبط تعبط ةديدع

 هباتك اهرهشأ ء«ةريثك

 تاطلسلا هتمدعأ «انداصتقا»

 مأ هتقيقش عم ةيقارعلا

 نالثمي اناكو .ىدهلا

 قل

 دض ةيعيشلا ةمواقملا

 .ثعبلا ةموكح

 تفقو يتلا هتافلؤم نمو

 د .7؟١3ط  .انداصتقا

 فراعتلا راد :توريب

 ءضها08٠:5 .تاعوبطملل

 .صال 4٠

 .ةيالولا لوح ثحب

 ١4.  طد-.انتفسلف

 فراعتلا راد :توريب

 ها٠45" .تاعوبطملل

 .صا' 4

 :ةيمالسإلا ةسردملا

 ةلكشملاو رصاعملا ناسنإلا

  .؟ طا .ةيعامتجالا

 ءءارهزلا راد :توريب

 قبسو) ص 1١48 هه ٠

 ماع فجنلا يف هرودص

 .(جما ه5

 نع. ةيليصفت طوطخ
 .يمالسإلا عمتجملا داصتقا

 راد :توريب ”«”.  ط

 «تاعوبطملل فراعتلا

 م8

 ةيقطنملا سسألا

 ةديدج ةسارد :ءارقتسالل

 ل." طا..ءارقتسالل

 ردصلا رقاب دمحم

 «فراعتلا راد :توريب

 .ص 018 هه

 :م.د  .ةمألاو دئاقلا -

 «نييقارعلا نيدهاجملا ةكرح

 ءيسايسلا بتكملا
 نم)  .صق٠ ءها50-

 دئاقلل يسايسلا ركفلا

 ١(. ؛ردصلا ديهشلا

 كنبلل ةماعلا سسألا

 - .يمالسإلا عمتجملا يف

 راد :توريب ا .”؟ ط

 هاا ل44 ءفراعتلا
 دوقي مالسإلا) - .ص"015

 .(ةايحلا

 يف يوبراللا كنبلا ٠

 هجوأ ةفاكل ةسارد :مالسإلا

 ءال ط  .كونبلا تاطاشن
  .ةحقلنمو ةديزم ةديدج

 «نواعتلا راد :توريب

 .صا7448 ه0

 :تادابعلا ىف ةرظن -

 ةدابعلا ىوتحم يف ثحب

 ءانب يف اهرودو ةيمالسإلا
 .* ط  .لماكتملا ناسنإلا
 «فراعتلا راد :توريب

 .صالا هذ

 .مالسإلاو عيشتلا -

 ملع يف سورد -

 راد :توريب  .لوصألا



 ماهرب دمحم هه

 .جما هاه «رظتنملا

 :توريب 9.  ط  .نيدلا

 ءها540 ءءارهزلا راد
 :هسفن وهو) .ص 1١

 «لوسرلا .ءلسرملا
 .(ةلاسرلا

 ًاقفو ةحضاولا ىواتفلا -

 ط  .تيبلا لهأ بهذمل

 باتكلا راد :توريب '". 

 ه1 817 «ينانبللا

 :ةينآرقلا ةسردملا

 ريسفتلاو يعوضوملا ريسفتلا
 .ميركلا نآرقلا يف يئيزجتلا

 راد :توريب د .9 ط

 .ها01٠54١ «فراعتلا

 ةلودلا يف ةردقلا عبانم

 راد :توريب  ..ةيمالسإلا

 ءصها848"7 «ءففراعتلا

 .ص دل

 نم :ةمتاخلا ةوبنلا

 دمحم مامإلا تارضاحم

 قيقحتو ةسارد /ردصلا رقاب

 7” ط - .ىنيوزقلا تدوج

 ءرظتنملا راد :توريب

 ه6

 /نيحلاصلا جاهنم -

 . ميكحلا يئابطابطلا نسحم

 راد :توريب د .؟9 0

 ءهها#”85 ءفراعتلا

 قيلعت هشماهب) صةوء؟

 3 .ةيعامتجالا ةلكشملاو

 .ها85”7 «فجنلا

 ىف ركفل |اةياغ

 ءفجنلا  .لوصألا

 .ه اوم

 -.خي يراعتلا يف كدف

 .ها1ا"ؤ/6 ءافجنلا

 5 .يمالسإلا داصتقالا

 .فجنلا

 ةديدجلا ملاعمللا -

 ءفجتلا .لوصألل

 ه6

 ةيبرس عيدب دمحم
 (ماكق1 1500( 1949)

 .رشان «ىفحص

 ةفاحصلا ىف هلمع أدب

 ثيح «ةرشع ةنماثلا نس ىف

 «توريب» يتديرج يف لمع
 امك .؛«ءاسملا توريباو

 رابخأ ةسسؤم فحص لسار
 ماع يفو «ةرهاقلاب مويلا

 ةلجم» ردصأ م ١1ه

 تأدب ىتلا «ةينفلا «دعوملا

 تلوحت مث ةيرهش فصن

 ماع يفو ؛ةيعوبسأ ىلإ
 ةلجملا ىرتشا م 4

 لك» ةيعوبسألا ةيسايسلا
 اهرادصإ غباتو ؛«ءيش

 ةيلهألا برحلا علطم ىتح
 علطم عم ردصأو «ةينانبللا

 ةلجم ةيداليملا تانينامثلا
 .ةينفلا «ارون»

 سلجملا يف وضع وهو
 «ةينانبللا ةفاحصلل ىلعألا

 ءاهتباقن رسل ًائيمأ ناك امك

 ضعبل ًايمالعإ ًاراشتسمو
 .تارازولا ءاسؤر

 ,0ةيئو تافلؤمو

 ماهرب دمحم

 (هه15:4-151185)(ماوؤك1 15959

 .ةيردنكسإلا ءارعش خيش

 .طايمد ةظفاحم ىف دلو

 رهزألاب هميلعت ىقلتو

 يف جرختو ءفيرشلا

 ايلعلا مولعلا راد ةسردم

 جردتو «سيردتلاب لمعو

 بجر) 5١١ ع لصيفلا )١(
 قافآ ءك06 ص اه 14٠6

 ص 4 ع ثارتلاو ةقاقثعلا
 كلك



 يطولقبلا دمحم

 نأ ىلإ ميلعتلا بصانم يف

 ناك .شاعملا ىلإ ليحأ

 ةيعمج ةرادإ سلجمب ًاوضع
 يبطاشلاب نيملسملا نابشلا

 ًاطاشن مدقو «ةيردنكسإلاب
 ءاهلالخ نم ًاريبك ًايفاقث

 ةكرشل ًايفاقث ًاراشتسم نيعو
 سمخ ةدمل تنمسإلا

 ىلإ هتلاحإ دعب تاونس
 .شاعملا

 «هتايح- ةيقب رعشلل غرفتو

 بقلو ءرغثلا يف رقتساو
 ةيردنكسإلا ءارعش خيشب

 هيلع قلطي ناك نأ دعب

 مامتهال مارهألا رعاش

 هدئاصق رشنب مارهألا ةديرج

 «ىلوألااهتحفص يف

 .مولعلا راد رعاشو

 ةميمح تالص هتطبر
 ءابدأ نم ريثكب ةعساوو

 رشنو «يبرعلا ملاعلاو رصم
 فحصلا نم ريثك يف هجاتن

 ةيدوعسلاب ةيبدألا تالجملاو

 .امهريغو رصمو

 بناج ىلإ بتكو
 امك ؛ةيحرسملا .ةديصقلا

 بتكو «لافطألل بتك
 زئاوج اهنع لان ىتلا ةصقلا

 .ةكلمملا يف ةيبدألا ةيدنألا

5 

 نع ًاريثك بتك دقو

 ىضق يتلا ةيردنكسإلا
 ءاهيف هرمع تاوئس بلغأ

 مم ١5 ماع اهيلإ دفو ذنم

 ."”هتافو ىتح اهقرافي ملو

 :ةيرعشلا ةلامعأ نم

 .عومشلا -

 .راثيقلا -

 يطولقبلا دمحم

 (؟ماوؤو2500-4)(ه14168-:00)

 .رعاش

 هادلاو يفوت . سنوت .نم

 ةثلاثلا ىف وهو ثداح ىف

 شاعو ءهرمع نم ةرشع

 ٌرطضاو «ةسئاب ةايح اهدعب

 ةساردلا نع عاطقنالل

 ميلعتلاب قاحتلالاو ةيعماجلا

 نأ ثبل امو ءهشيع بسكل

 .هرصب فك

 :هراثآ نم

 ١ «بحلا مسوم -

 م.

 /١1١1 «؛جلث ةرهز رخآ -

 م

 بجر) !7١١ ع لصيفلا )١(

 .(ه 6

 يهبلا دمحم

 فقر 5
 .2 نغو ةرهز نك -

 ه8 3 1 2

 (ماوهأ 000 (ها 41 00)

 ةعيشلا ءاملع نم

 .(هللا ةيآ) نيزرابلا

 بزح يسسؤم نم وهو

 يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا
 .ناريإ

 : هتافلؤم نم

 نآرقلا ريسفت -

 ."0(ةيمالسإ تابسانم

 .ةرطفلا ةغلب ةفرعملا -

 (ماكل#-0١15)(ه14*_ 1155

 ةيعاد «يمالسإ ركفم

 ينيدلا ديدجتلا ىلإ

 .يعامتجالا جالصإلاو

 «ةريحبلا ةظفاحمب دلو

 ةعماج ىف هدبع دمحم

 ع 7 س ثارتلاو ةفاقثلا قافآ (؟)

 .(ه 6 مرحم) ل

 دنع ةيئآرقلا تاساردلا مجعم (9)

 ٠٠١. ص ةيمامإلا ةعيشلا



 يهبلا دمحم هال يهبلا دمحم

 لصح ءايناملأب جروبماه
 يف لاع مولبد ىلع اهلالخ

 19174 ماع ةيناملألا ةغللا

 يف ةاروتكدلا بناج ىلإ
 سفنلا يملعو ةفسلفلا

 يف اسردم نيع «عامتجالاو

 بقع نيدلا لوصأ ةيلك
 ًاسيئر مث ءايناملأ نم هتدوع
 ةغللا ةيلكب ةفسلفلا مسقل

 هلاغتشا بناج ىلإ «ةيبرعلا
 لجكام ةعماجب ًارئاز ًاذاتسأ
 م ١9405 ماع ادنكب

 ماع ةثيدحلا طابرلا ةعماجيو

 رهزألا لثم امك «؛ 6

 ةرادإ ىلوتو ..تاودن يف

 اهدعب نمو «زهزألا ةعماج

 نوؤشو فاقوألا ةرازو

 .رهزألا

 م 1975 ماع يف ناكو

 يف هيأر نع برعأ دق
 ءرهزألا ةعماجب ةساردلا

 رصتقي ال نأ يغبني هنأو

 ققحتو . .هدحو نيدلا ىلع

 .م 95١؟ ماع هدارأ ام

 ىلع تلمتشا ثيح

 .ىرخأ ةيملع تاسارد

 :هبتك ةمدقم يف يتأيو

 ةراضحلاو نيدلا» هباتك

 ةثالث بناج ىلإ «ةيمالسإلا
 نوؤشلا يف ةريبك تافلؤم

 يمالسإلا ركفلاو ةيمالسإلا

 «يبرغلا رامعتسالاب هتلصو

 تافلؤملا هذه تمجرت دقو

 ةيزيلجنإلا .تاغللا ىلإ

 ىلإ «ةيسنودنألاو ةيكرتلاو

 امهعضو نيفلؤم بناج
 فلؤمو .ةيناملألا ةغللاب

 «ةيزيلجنإلا ةغللاب رخآ
 يف ةلاسر ١" ىلإ ةفاضإلاب

 هقفلاو ركفلا نوئش

 20 زألا حالصإو

 ةيفارجويلبب ةمئاق هذهو

 نم هيلع تفقو امب «ةقثوم

 ةرادإلاو مالسإلا

 د .؟ ط د .ةيموكحلا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 ها

 .مالسإلا بجحت مويغ -
 ةبتكم :ةرهاقلا ”.  ط

 ها11888 «ةبهو

 يداملا ركفلا تفاهت -

 راد :كثوريب .قيبطتلاو

 ,7595ا/- ١8 ص ةيصخشو

 /ه/75) 504 ع عمتجملا

 3١. نص (ه 140

 ها «ركفلا

 ةراضحلاو نيدلا

 راذ ةرهاقلا  .ةيناسنإلا

 .مها1787“ «لالهلا

 نيب ةيهولألا ةلكشم

 - .نيملكتملاو انيس نبا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 .صاه هائكدأ

 نم يهلإلا بناجلا
 .1ط  .يمالسإلا ريكفتلا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 ها

 يمالسإلا ركفلا

 .رصاعملا عمتجملاو

 هتفسلف :يلازغلا -

  .ةيفوصلاو ةيقالخألا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 .صاؤو ه1

 ةهجاوم يف نآرقلا -

 ةبتكم :ةرهاقلا  .ةيداملا

 .صا4/ ها“ 948 ةّئهو

 يراضحلا عمتجملا

 نآرقلا هيجوت نم هتايدحتو

 راد :ةرهاقلا  .ميركلا
 مها ةاإل .«بيرغ

 - .قرلاو مالسإلا
 «يبرعلا ثارتلا راد : ةرهاقلا

 .صا'4 ه8



 يهبلا دمحم 14م يهبلا دمحم

 ءزج ريسفت :ميركلا نآرقلل
 ةبتكم :ةرهاقلا .مع

 .ما4 «ةبهو

 عقاولا يف مالسإلا

  .رصاعملا يجولويديألا

 ءهركفلا راد :تثتوريب

 مااا

 سيلو ..ةوعد مالسرلا -

 :ةرهاقلا ”.  ط  .ةروث

 اها١401 .ةبهو ةبتكم

 .صالالا

 .٠ .ينيدلا ءاخإلا -

 ففقومو نايدألا عمجمو

 :ةرهاقلا  .هلثم مالسإلا

 اها1١14 «(ةبهو ةبتكم

 قيزرط يف تابقع -
 تاعمتجملا يف مالسإلا

 ط  .ةرصاعملا ةيمالسإلا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا  .؟

 000 هلأ

  .داصتقالاو مالسإلا -

 ةبتكم :ةرهاقلا  .؟ ط
 .ها١٠5 «قةبهو

 ةهجاومو مالسإلا
  .ةمادهلا بهاذملا
 ءةبهو ةبتكم :ةرهاقلا
 هاك

 فرطتلا نيب بابشلا -

 نماضتلا راد :ةرهاقلا -

 ههها٠4؟7 «ةعابطلل

 يف نآرقلا ميهافم نم -
  .كولسلاو ةديقعلا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا
 ها

 عقاولا يف مالسإلا -

  .رصاعملا يجولويديألا

 ءركفلا راد :توريب

 هالو

 ط  .عمتجملاو نآرقلا -

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا - .؟

 ىماؤنك

 .صالال"

 .صا84ا/

 ةايح يف مالسإلا-'

 : ةرهاقلا 5.  ط  ..ملسملا

 هاا ةا/ل بهو ةبتكم

 .ص 6

 لح يف مالبسإلا -

 تاعمتجتملا لكاشم

 :ةرصاعملا ةيمالسإلا

 -.7 ط  .ةيناملعلا ةلكشم

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا
 .صاهم» ه١

 ط .نآرقلا ..وححل -

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا  .؟

 هاك

 يمالسإلا ركفلا-

 رامعتسالاب هتلصو ثيدحلا

 ةديزم «١١١ط  .ىبرغلا

 ةبتكم :ةرهاقلا - .ةحقنمو

 بها 6 ءةبهو

 .صءأا

 نم :ةلودلاو نيدلا

 ط  .ميركلا نآرقلا هيجوت

 «ةبهو ةبتكم : ةرهاقلا ". 

 .صورم؟ هاآؤكلت

 فوقولا بجي ميهافم

 راسيلا ةغل يف اهدنع

 ةبتكم :ةرهاقلا  .ىبرعلا

 .صال ١ هائدأ «ةبهو

 .ماعنألا ةروس ريسفت

 نرقلاو مالسإلا لبقتسم -

 - . يرجهلا رشع سماخلا

 «ءةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 .صا[و ها

 ةأرملا هاجتاو مالسإلا -

  .ةرصاعملا ةملسملا

 «ماصتعالا راد :ةرهاقلا

 -  .صالا ها

 ؛ةملسملا ةأرملا ةلسلس)

5). 

 يف يمالسإلا ركفلا -
 :ةرهاقلا  .؟ ط  .هروطت
 هائءا «ةبهو ةبتكم

 عمتجملا ةيقبط -



 16 يهبلا دمحم

 اهراثآ ساكعناو يبوروألا

 يمالسإلا عمتجملا ىلع

 د .5 طا  .رصاعملا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 اهآك

 .ةايحلل ماظنك مالسإلا

 ءرهزألا عماجلا :ةرهاقلا -

 ةفاقثلل ةماعلا ةرادإلا

 ءها78-.ةيمالسإلا

 ةبتكم ”.  ط) صال

 .(ه1507١؟ ؛قبهو

 :ءارسإلا ةروس ريسفت -

 نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا

 ةبتكم :ةرهاقلا  .ميركلا

 .مهاا""ة5 (ةبهو

 لئاسلا نيب نيدلا يأر -

 مهي ام لك يف بيجملاو
  .رصاعملا ملسملا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا
 ها 5

 ةرازو :ةرهاقلا - .هروطتو

 ها7817 «فاقوألا

 ريوطت يف نآرقلا جهنم -
  .<؟ ط د .عمتجملا

 «ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 ه4

 ركفلا ىف تارضاحم

 :ةرهاقلا 5.  ط  .ةيناثلا

 ها١741 ءرهزألا ةعماج

 ةيرصنعلا ةقرفتلا -

 ةبتكم :ةرهاقلا  .مالسإلاو

 ه8 «ةبهو

 نآرقلا نم روس ريسفت -
 لك ريسفت ردص «ميركلا

 «لقتسم باتك يف ةروس

 حراشلا ناونعلا ذخأو

 ةهجاوم يف نآرقلا :يلاتلا

 ةبتكم اهتردصأو «ةيداملا

 ماوعألا نيب ةرهاقلاب ةبهو
 :يهو ءهها١٠5 5

 «ميهاربإ «توبكنعلا ةروس

 «تافاصلا ءميرم فهط

 ءرجحلا .ناقرفلا
 «ماعنألا ءفسوي «فارعألا

 ءءايبنألا ءمورلا ءءارعشلا

 «.نوئمؤملا ءصصقلا

 «فهكلا «لحنلا ؛لمنلا

 .ءاسنلا « سنوي

 (ماككا -١1؟1؟5)(ه1411-1545)

 .بتاك «ءهيقف

 ةوللب ةلص اذ ناك

 تانيتسلا ىف ءاملعلا

 ماق ثيح .ةيداليملا

 سلجم يف ةيعرش تاساردب
 تحت ةيعرشلا تاساردلا

 يبأ خيشلا ةحامس فارشإ

 ينسحلا يلع نسحلا

 ةعماجلا هتبدتنا مث «يودنلا

 نوكيل هركيلعب ةيمالسإلا
 ينيدلامسقلل ًاريدم

 اذهب ًاطبترم لظو «ةعماجلاب
 .ةليوط ةدم ىلإ بصنملا

 ءاملعلا نم دعيو

 .ديدج نم يمالسإلا هقفلا

 ىلإ كلذ ىلع فكع دقو

 نأ عاطتساو .هتايح رخآ

 ةيملع ةيمهأ تاذ ًابتك فلؤي

 يمالسإلا هقفلا لوح

 يف فورظلا ةاعارمو

 نمو ءةيعرشلا ماكحألا

 :كلذ يف هتافلؤم

 يف ةيقيقحت ةسارد -

 .داهتجالا ةلأسم

 هقفلل ةيخيراتلا ةيفلخلا -

 .يمالسإلا

 .(اذكه)

 :ًاضيأ هتافلؤم نمو

 ديدجلا ليكشتلا -

 ٠ .ةراضحلل



 يلالهلا نيدلا يقن دمحم 4 يتعيرش يقت دمحم

 نب نيدلا يقت دمحم دهعل ةيخيراتلا ةيفلخلا

 .ةينيداللا

 ىف ةياردلا سايقم
 دل لوسرلا ثيداحأ

 ىلإ اهضعب ب لقن دقو
 قا 6ءرشسبو ب ' لانو ءرشنو «ةلسب أ

 .ًاجاور

 ناك هتايح مايأ رخآ يفو
 ريسفت فيلأتب الوغشم

 .©"00نآرقلا ةياده ريسفت»

 (ماقحال- 000 (هل فال دل

 .ةينآرقلا مولعلاب مامتها

 : هتافلؤم نم

 .ثيدخلا ريسفتلا

 لظ يف ةوبنلاو يحولا 35

 عالا جم يمالسإلا ثعبلا )١(

 صاه ١541١ ناضمر)١
 لقفل

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم (؟)

 «85 ص ةيمامإلا ةعيشلا
 نفل

 يلالهلا رداقلا دبع

 (ماقحال 0000ه 1401/0

 «ءةيعادلا ءملاعلا

 .ةلاحرلا

 لمع .يروس لصأ نم
 تاعماج ةدعب سيردتلا يف
 اهنيب نم يمالسإلا ملاعلا يف
 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا
 سيردتلاب لمع امك «ةرونملا
 قارعلا تاعماج يف
 ىضمأ يتلا دنهلاو برغملاو

 لبق نرق عبر نم رثكأ اهيف'
 .ناتسكاب ةلود مايق

 نم ًاددع ردصأو

 امك «ةيمالسإلا تالجملا
 بنتكلا ثارشع فلأ
 لاوط لظو .ةيمالسإلا
 رشبيو «مالسإلل وعدي هتايح
 يف هتكراشم لالخ نم ؛هب

 تاءاقللا نم ىصحي ال ددع

 ربعو .تارمتؤملاو
 ىف اهاقلأ ىتلا تارضاحملا

 .©©ةيمالسإلا راطقألا مظعم

 85 ع طسوألا قرشلا (0)

 هلو اه

 باتك يف ةلصفم ةبيط ةمجرت

 - "١9 ص ءمهتفرع ءاملع

 لئاسر ١(, ج١ ففي

 .15 مالعألا

 تفقو يتلا هتافلؤم نم

 : اهنيوانع ىلع

 يف علخلا ماكحأ

 ىلع يوتحي :مالسإلا
 نيب ةرشعلا نسح لئاسم
 :توريب ”  ط  نيجوزلا

 ١96 ءيمالسإلا بتكملا
 ماع مث .ص 55 هه

 هه ١59

 ىلع ةيليجنإلا نيهاربلا -
 لخاد مالسلا هيلع ىسيع نأ
 ةنيدملا  ةيدوبعلا ىف
 ةعماجلا :ةروتملا

 4ه ءه #١9 «ةيمالسإلا

 .ءص

 لكل قحاملا ماسحلا -
 ةرادإ :دنهلا  قفانمو كرشم
 ١4٠٠ .ةيمالسإلا ثوحبلا
 «ةوحصلا راد :ةرهاقلا .ه

 .ص ١١٠١ ءه 5

 - ىلالهلا دمحم ناويد -

 «ةامح ةعبطم :ةةامح

 ىه )"اثم ا

 نييئايداقلا بس -
 ةرجشلا ةيمستو مالسإلل

 ..مهباوجو ةنوعلملا

 .ةيفلسلا ةعبطملا :ةرهاقلا

 .ص 7 هه



 ١9٠ «ختفلا راد :توريب

 .ص 1١9١ ه

 يف برعلاةنيدم
 بيك كام فيزوج /سلدنألا

 «فلؤملا : ةرصبلا  (ةمجرت)

 .ص ملا هه 4

 ةبتكم :ضايرلا - 5 ط
 ١١١ ه ١408 .فراعملا

 .ص

 ىلإ ةيداهلا ةيدهلا
 .م.د ةيناجتلا ةفئاطلا

  يمالسإلا بتكملا عبط
 بها .ثوريب

 .صا1٠

 دمحيم ذاتسألا هل ددعو

 ردصملا ىف بوذجملا
 .ًاباتك "9/ هيلإ راشملا

 دعس

 (ماقؤكا-::2)(ها١41-:00)

 ىملاعلا

 ظعولا ةعامج سسأ

 ردصأو «ةيمالسإلا ةوعدلاو
 ماع ةرهاقلاب ىئوقتلا ةلجم

 نم هجرخت دعب 11 ١«
 يف. عئانصلاو نونفلا ةسردم

 غيلبت راد سسأو «ةرهاقلا

 ماع ةيردنكسإلاب مالسإلا

 ١ك

 نع لئاسر ردصأو « 48

 يفو .تاغل نامئب مالسإلا

 ةلجم ردصأ ه 357 ماع

 ء««يمالسإلا ديربلا»

 ريبك ددع مازتلاب هللا همركأو

 ..مهنيدب نيفقشملا نم

 ةسمخ نم رثكأ لوخدو
 يف ةيبنجأ ة ةيصخش فالآ

 دحاو نكل ناك «مالسإلا

 ءصاخ فلم هدنع مهنم

 غيلبت راد" قيرط نع كلذو

 لوأ ناك يذلا «مالسإلا

 ءانثأ ارسيوس يف اهئاشنإ

 ,©0كانه هتسارد

 :ناونعب باتك هيف ردص

 ملسأ ديحوتلا ةمأ نم لجر
 نم 466١0 هلي ىلع

 فيطللا دبع /بناجألا

 د :ةرهاقلا .يرهوجلا

 ١47 اها١١5 .قوحصلا

 .ص

 عامشلا قيفوت نب دمحم

 )م 9١و91. ١؟؟5)(ه46١1416-1)

 .هيقفلا «ىضاقلا

 قشمد يف دلو ملعتو ٠غ

 ع5 جم يمالبمإلا ثعبلا )١(

 86 صااه 1١417 رفص) 5

 قلق تعد

 سورد مزالو ءةيعرشلا
 يف مظتنا .مالعألا اهئاملع

 قشمدب ناوخإلا ةعامج
 قوقحلا ةيلك ىلإ بستناو
 جرختو «ةيروسلا ةعماجلاب
 اهعبتأ ءم٠196١ ماع اهب

 ءاضقلاب اهيف صصخبت. ةئسب

 ذئدعب ىلوت ءيعرشلا
 ددعو قشمد يف ءاضقلا

 جردتو «ةيروسلا ندملا نم

 راص ىتح هبصانم يف

 «ضقنلا ةمكحم راشتسم
 ًاريبخ نّيُع كلذ ءانثأ يفو

 سلجمل ةماعلا ةنامألا يف

 برعلا لدعلا ءارزو

 ةيروسل ًالثممو .طابرلاب

 بناج ىلإ ماق امك ءاهب
 مولعلا سيردتب كلذ

 ةيلكلا يف ةيمالسإلا
 ةعيرشلا ةيلكو ةيعرشلا
 دهعملاو .قشمد ةعماجب

 ىفو ءءاضقلل ىلاعلا
 ءةماعو ةصاخ تاقلح
 همايق ىلإ ةفاضإلاب
 نم ددع يف ةباطخلاب
 نم لك هتبختناو ءدجاسملا
 ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج
 ةيمالسإلا ةضهنلا ةيعمجو

 .ًاسيئر قشمدب

 ىلإ م 1987 ماع لحر
 ةمكحم سيئر ناكف: ةقراشلا



 ليوطلا قيفوت دمحم 1 عامشلا قيفوت نب دمحم

 «ةيداحتالا فانئتسالا

 تايانجلا ةمكحم سيئرو

 سيردتب ماقو «ىربكلا

 ةيلك يف ةيعرشلا مولعلا

 ةيم - السإلا تاساردلا

 دهعملا يفو «يبدب ةيبرعلاو
 .ترامإلا يف ءاضقلل يلاعلا

 ًاريبخ تارامإلا ةلود هتبدتنا

 ضايرلاب يجيلخلا نواعتلا

 .اهيف اهل الثممو

 نوناقلا عضو يف كراش

 يف كراش امك «ةيصخشلا

 تارمتؤملا نم ديدع

 ةينوناقلاو ةيهقفلاو ةيمالسإلا
 .يمالسإلا ملاعلا يف

 : هتافلؤم نمو

 ثاحبألا نم ديفملا» -
 قالطلاو جاوزلا ماكحأ يف

 .«ثاريملاو

 ةيحيضوتلا ةركذملا» -
 لاوحألا نوناق حرش يف

 .«ةيصخشلا

 ةيصولا ماكحأ» -
 ."0«ةبجاولا

 ع ؟ س ثارتلاو ةفاقثلا قافآ )١(

 .(ه 8 رخآلا عيبر) 5

 ليوطلا قيفوت دمحم

 (ماق6 1990-0 م1411 157

 «يفسلف ثحاب «ءذاتسأ

 .يوغل

 «ةرهاقلاب قالوب يف دلو

 بادآلا ةيلك نم جّرختو
 ١9754 ةنس ةرهاقلا ةعماجب

 مسقل ًاسيئر نيعؤ .م
 ةيسفنلاو ةيفسلفلا تاساردلا

 نيع مث ءاهسفن ةيلكلاب

 هغولب دعبو «ةيلكلل ًاليكو
 ريغ ًاذاتسأ نيع دعاقتلا نس

 ىلإ ريعأو .ةيلكلاب غّرفتم
 «ةيبرعلا تاعماجلا ضعب

 ةعماجو «ةيبيللا ةعماجلاك

 ًارئاز ًاذاتسأ لمعو «تيوكلا
 ةرصبلاو دادغب تاعماجب

 ًاررقم ريتخا دقو .رطقو

 سلجملاب ةفسلفلا ةنجلل
 ريتخا امك «ةفاقثلل ىلعألا

 ةفاقثلا ةبعشب ًاوضع

 ًاوضع بختناو .ةيصصختملا

 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجمب

 .ه ١50١1١ ةنس

 تارمتؤم ةدع يف كراش

 ميلعتلا رمتؤم لثم ءةيلود
 ةعماج هتمظن يذلا يعماجلا

 يزاغنب يف ةيبرعلا لودلا

 يبرعلا ركفلا رمتؤمو ءايبيلب

 يذلا ةريخألا ماعلا ةئام يف

 ةيكيرمألا ةعماجلا هتمظن

 ًاثحب هيف مدقو «توريبب
 ينيدلا ركفلا» :ناونعب

 ماعلا ةئام يف يمالسإلا

 ثوحب هلو ««ةريخألا

 ةيبرع تايرود يف تالاقمو

 .ةديدع

 ةفسلفلا ةنجل نع ردص

 ىلعألا سلجملاب عامتجالاو
 باتك رصم يف ةفاقثلل
 .هنع مخض يراكذت

 «يقارعلا فطاع فارشإب

 يف ااثحاب "ه ةكراشمو
 ةيقلخلاو ةيفسلفلا تالاجملا
 ..ةيملعلاو

 :هتافلؤم نمو

 ةفسلف ءةفسلفلا سسأ

 ةعفنملا بهذم «قالخألا

 «قالخألا ةفسلف يف ةماعلا

 .(كارتشالاب) ةيفسلف لئاسم
 ةيفسلف تالكشم

 نوج  «(كارتشالاب)»

 عازنلا ةصق «لم تراويتسا

 برعلا ءةفسلفلاو نيدلا نيب

 مالسإلا رصع يف ملعلاو
 مامإ ينارعشلا «يبهذلا
 ءهرصع يف فوصتلا

 ركفلا يف قالخألا

 بيغملاب ؤبنتلا «يمالسإلا



 تاقيقحتلا هلو

 :ةيلاتلا تامجرتلاو

 يضاقلل /ينغملا -

 - 8 ج قيقحت) رابجلا دبع
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 نم) تايهلإلاو ةفسلفلا -

 ءمالسإلا ثارت باتك

 ديرفلأ قرشتسملا ريرحت

 .(ةمجرت) (مويج

 ملاعلا يف بيغلا ملع
 .(ةمجرت) ميدقلا

 /قالخألا ملع خيرات -

 .(ةمجرت) كيوجدس يرنهل

 ةيميداكألاو نوطالفأ

 .'")(ةمجرت) (نوتراس

 )م :19-١984 ١1)(ه1158-)

 ء.دهاجملا ءذاتسألا

 .ركفملا «يوبرتلا

 لبجب فايصم يف دلو

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(
 ةيموقلا ةعوسوملا 0ك" ص

 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 ىعمجملا ثارتلا "55

 //ا١.

 قلي

 نم وهو .ةيروسب نييولعلا
 لوألا ليعرلا يدهاجم
 سيسأت يف اومهسأ نيذلا

 معدو ةفاحصلاو ملعلا ربانم

 ذنم ةيمالسإلا تاطاشنلا

 رصعلا يف ندرألا سيسأت

 لئالقلا نم ناكو .ثيدحلا

 ةفاقثلا يلقح يف نيلماعلا
 ..ةيبرتلاو

 «ةريزجلا» ةديرج ردصأ

 ءم 1918 ماع ةيروس يف

 تلظو «ندرألا ىلإ اهلقنو

 ماع ىتح ناّمع يف ردصت

 .م ١546

 ةعيرشلا ةيلك سسأ

 اهترادإ ىلوتو «ةيمالسإلا
 ةلجم ردصأ مث ءًاتقؤم

 .ةعيرشلا

 :نثاونلعب ةياور هل

 تزبشن ...ببلاط تازكذم

 ةديربجج تاجفص ىلع

 .ةريزجلا

 :ةعوبطملا هتارادصإ نمو

 بدألا ىف سودرفلا

 .يبرعلا

 .ماعلا خيراتلا ةدبز -

 .ةملسملا ةشبحلا -

 .ةيعادلا نيطسلف -

 امك هللا دبع كلملا

 .هتفرع

 .لالط كلملا

 عوبر يف ةلوج -

 .ناتسكابلا

 ةكرحلا رارسأ -

 .ةينوساملا

 ىربكلا ةيروس ةروث

 نمحرلا دبع تاركذم)

 .(ردنبهشلا

 .ةدراش ةاتف تاركذم -

 .ندرألا ىف دوعس -

 ملاعلاب ةيلهاجلا ةلص

 يتادهاشم برغأو «ميدقلا

 ."”مالسإلا رايد يف يتلا

 : ًاضيأ هلو

 باتكلاو ءابدألاو بدألا ففز

 ص ندرألا يف نورصاعملا

 وذ) 18 ع لصيفلا

 .4 ص (ه ١١948 ةجحلا

 يف بدألاو ركفلا مالعأ

 2357# 8"١  ص ندرألا

 ةيبرعلا ةيفحصلا ةعوسوملاو
 يف هتافو تدرو 32“

 .م ١9176 :ريخألا ردصملا



 يدنفلا تباث دمحم

 نم نيسحلا نب لصيف -
 لجس :دحللا ىلإ دهملا
 ةيبرعلا ةيضقلا خيراتل ماع

 عم كارتشالاب) اهتاروطتو
  (ةدامح نيدباع دمحم

 «ةيرصعلا ةعبطملا :قشمد
 اه 6*"١1

 فهكلا باحصأ عقوم -

 ةينآرقلا ةزجعملا روهظو

 راد :ةرهاقلا  ىربكلا

 ام 14 .ماصتعالا

 يدنفلا تباث دمحم

 40 او 1١54-8 (ه 1-5

 .يضايز «يفسلف ثحاب

 طويسأ ةظفاحم يف دلو

 يتجرد ىلع لّصحَتو رصمب
 نم ريتسجاملاو سناسيللا
 ةجردو .ةرهاقلا ةعماج

 «نوبروسلا نم هاروتكدلا

 رصم ىلإ هتدوع دعب بلقتو
 سيردتلا بصانم يف

 ماع راص ىتح «.ةفلتخملا

 ةيلكل ًاديمع م 0١

 ١455 ماع ىلوتو «بادآلا

 يف بادآلا ةيلك ةدامع مم

 ا .تكدوريب

 ىف رصمل ًالثمم ناك امك
 مث م 19441 ماع وكسنويلا
 ممألا يف وكسنويلل ًالثمم
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 «هسفن ماعلا يف ةدحتملا

 ةنجللا يف ًاوضعو
 «ينطولا قاثيملل ةيريضحتلا
 بادآلل ىلعألا سلجملاو

 .ةيعامتجالا مولعلاو نونفلاو

 يملع جمانرب لوأ سسأ

 يضايرلا قطنملا ميلعتل
 .مولعلا ةفسلفو

 :اهنم ةدع تافلؤم هلو

 لوصأ» .««فوسليفلا عم»

 و ؛««يضايرلا قطنملا

 .©"0«ةضايرلا ةفسلفا

 ضايفلا رباج دمحم
 (ماقحال- 1؟81)(ه1401/168)

 .يوغل «بيدأ «ثحاب

  بادآلا ةيلك يف جرخت
 ةعماجب ةيبرعلا ةغللا مسق

 لصحو «م 1465 ماع دادغب
 ةغللا يف ةراوتكدلا ئلغ

 ةعماج نم اهباذآو ةيبرعلا
 دلقتو «م 191/4 ماع ةرهاقلا
 ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسق ةسائر

 .دادغب ةعماج بادا

 :لامعألا نم هل

 نآرقلاولخو ةيروتلا

 ىدامج) 54 ع لصيفلا )0غ(

 .(ه 1415 ةرخآلا

 انبلا داج دمحم

 .م 1441 دادغب ءاهنم ميركلا

 رثأو رثنلا مظن وأ دقعلا -

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا
 .م ١9/85 دادغب «هيف

 ةغل ةغالبلا موهفم

 .م 1944 دادغب ءاحالطصاو

 .م ١946 دادغب ءًاحالطصاو

 .م 1985 دادغب «ةيافكلا

 يف عبطي مل اممو -
 : هتايح

 نآرقلا يف لاثمألا

 .ريتسجام ةلاسر - ميركلا

 ثيدحلا يف لاثمألا
 .هاروتكد ةلاسر - فيرشلا

 ةسارد «ثيدحلا لاثمأ»
 .(اقيقحتو

 انبلا.داج دمحم

 )04"١ ه١554-1575 40

 ررحم «يمالسإ بيدأ

 ىتح رهزألا يف ملعت

 .ةيلاعلا ةداهشلا ةجرد لان

 ةجحلا وذ) 171 ع لصيفلا (9)
 3١ نص (ه 1401



 كشك لالج دمحم 65 انبلا داج دمحم

 ةراثإلاب ةرماع ةايح شاع ٠ :هلامعأ نمو يف ريتسجاملا ىلع لصح

 كرابم يكز» عوضوم
 هكراعمو
 ةريسلا» يف هاروتكدلاو
 صصقلا يف ةيوبنلا

 .«يخيراتلا

 فراعملا ةرازو ىلإ

 ىلإاهنمو ء«ةيدوعسلا
 ةيفحصلا «ةوعدلا» ةسسؤم

 لمع ثيح «ضايرلاب
 ةلجم يف ريرحت ريتركس
 رصم ىلإ داعو «ةوعدلا»
 تانبلا ةيلكب ًاذاتسأ لمعيل

 ةعماجل ةعباتلا ةيمالسإلا
 .ةروصنملا عرف ءرهزألا

 «ةلاسرلا يف بتك

 ءمارهألاو ءلالهلاو

 .ةروصنملا ةلجمو «ةفاقثلاو

 ةلجم يف بتك ةيدوعسلا يفو
 ةلجملاو «ةريزجلاو «ةوعدلا

 ناكو .يجفخلاو «ةيبرعلا

 بدألا ةطبار يف ارضع

 بتكيو «.ىمالسإلا

 ةيعامتجاو ةيبدأ تاعوضوم

 . ."""ةيمالسإ ةجلاعم يف

 3 «ةيبدألا

 ع 1١4 س ةيبزعلا ةلجملا )١(

 ثارتلاو ةفاقثلا قافآ **٠”«

 ع يجفخلا لاك ص مع

 ١ ص (ةجحلا وذ) 685.

 ؛ةداهشلا هتءاج مث

  ءاسرخلا ةبيتكلاو

 «جارعملا راد :ضايرلا

 .ص ""؟ هباكلا"

 :صاصرلاو ناتسفلا

 راد :ضايرلا-؟ ط- ا/

 الف هه ١5١ا!ل ءةلاصألا

 .ص

 ىكز نيب ةيبدألا كراعملا

 :ضايرلا  هيرصاعمو كرابم
 «يدوعسلا باتكل | راد

 .صص ا'؟ صاقلك

 لتق ام نزحلا نمو
 :ةرهاقلا  ىرخأ صصقو

 ءه 1١4٠١ .ةوحصلا راد
 .صالا

 نيباتك ىلإ ةفاضإلاب -
 بحاص) تايزلا نع

 هجاتنإ امهيف سرد (ةلاسرلا

 دقو .يفاقثلا هريثأتو يبدألا

 لمعي ناكو ءامهدحأ رشن

 .رخآلا رشنل

 (م1144 157800214151550

 «ىفحصلا «بتاكلا

 .ركفملا «ثحابلا

 هتايح أدب ذإ «تاضقانتلاو

 دعب ةيفاحصلاو ةيركفلا

 قوقحلا ةيلك يف هجرخت
 ةيلخ ىلإ مامضنالاب

 ماع مضنا مث «ةيعويش
 ريرحت ةئيه ىلإم ١

 «يرصملا روهمجلا» ةفيحص

 ضبق «ةضراعملا» ةديرج مث
 نجّسو م 1484 ماع هيلع
 ةدمل لبعز وبأ لقتعم يف

 كلذ دعب جرخ «نيماع

 زور ةلجم مث «ةيروهمجلا»
 ءانب» ةلجمف ««فسويلا

 ةسكن دعب نع مث ««نطولا

 الوجتم اًبودنم م15

 يف «مويلا رابخأ» ةفيحصل
 «يبرعلا قرشملا لود

 ةرتفلا هذه لالخ ردصأو

 رصانلا دبع» هئاونع «ًاباتك

 راثأ ««ةيرصانلا سيلو

 بتك يذلا سيئرلا بضغ
 ضفر هنكل «هاعدتساف «هنع

 .هلصفب رارق ردصو ةدوعلا

 ينانبللا يفاحصلا هقحلأف

 . لمعلاب يزوللا ميلس لحارلا
 .«ثداوحلا» هتلجم يف

 لواح رصانلا دبع ةافو دعبو
 الإ ةيرصملا ةفاحصلل ةدوعلا

 «ضفر تاداسلا سيئرلا نأ



 علك

 ةريخألا ةرتفلا ىف أدب دقو

 تالاقم رشن يف هتايح نم
 .«ربوتكأ» ةلجم يف

 تلخدو» ذفلا هباتك ىفو

 هيف فشك ء؛«رهزألا ٌليخلا

 تالواحم رطظخأ قاروأ

 يراضحلاو يفاقثلا ريوزتلا
 رصم خيرات ةباتك يف

 نم رفن دي ىلع «ةثيدحلا
 نييفئاطلاو نييناملعلا

 اولواح نيذلا .نيعئقملا

 يسنرفلا وزغلا ريوصت
 ناك هنأ ىلع رصمل يربربلا
 لخدأ ؛«ًايراضح ًاحتف»

 ءرصم ىلإ «ريونتلا»
 تاملظ نم اهجرخأو

 «ةيمالسإلا» ةملظملا نورقلا
 راسم ريغيل اذه هباتك ءاجف

 ,'"ةيركفلا ةلالضلا هذه

 هيدل نأ كش االو

 يف ةلوبقم ريغ تاداهتجا

 اياضق يف «يركفلا هجاتنإ

 مل «ةأرج اهيفو ءةيعرش
 عئابط اهنكلو «هريغ اهب لقي
 .يرشبلا ركفلا

 /87 45 ؟ ع نوملسملا قل

 4560 عو اه
 لصيفلاو .ه 4
 (ه ١4١5 بجر) 66 ع

 .145 ص

 ًادقن تيقل يتلا هبتك نمو

 يف ملسم رطاوخ» :ًاعذال

 ثيح «ةيسنجلا ةلأسملا

 :نتاونعب باتك رذص

 ةدابإل ةيرهزألا ةقعاصلا

 ىلع هر :ةيناطيشلا رطاوخلا

 ىفحصلل ةيسنجلا ةلأسملا

 ديمحلا دبع ىفطصم لامج

 ةبتكم :٠ رصم «ةيليعامسإلا

 هم ١51 «يراخبلا مامإلا

 نع عافد ةلسلس) - ص ما/

 .(ميركلا نآرقلا

 :ةعوبطملا هراثآ نمو

  ةسكنلا نم رطخأ

 «لمألا ةبتكم :تيوكلا
 ٠١9 هه امال ةمدقملا

 .ص

 يف مالسإلا نوديبي مهنإ

 «تبياث راد : ةرهاقلا  ايراغلب

 .ص عال هل ؤعنمو

 ديدج نم نيهوك يليإ -
 .ن .د .ماداك

 - ةررحملا ةأرملا ريرحت -

 راتخملا :ةرهاقلا

 ٠١8 .ه 18949 .يمالسإلا

 ؛يمالسإ يعو وحن) .ص
 .(5ا/

 :ةيئيطسلفلا ةروثلا

 :توريب  مهفلل ةلواحم

 .ناوخإ عباطم

 :ةيكيرمألا ويلوي ةروث -
 رصاتنلا دبع ةقالع

  ةيكيرمألا تارباخملاب

 ١5١08 .فلؤملا :ةرهاقلا

 هه

 ءارهزلا :ةرهاقلا - ؟ ط

 10١م «ىبرعلا مالعولل

 مه

 تايموي :ةراح ةزانجلا

 .د  جيلخلا ةمزأل بقارم

 000 .ن .د .م

 ط  رمع نع تاياكح

 راتخملا :ةرهاقلا "“

 اه ا98"1 ؛ىمالسإلا

 رايدلا بارخ وأ راوحلا

 ثارتلا ةبتكم :ةرهاقلا -

 :يمالسإلا

  ةرقنأ يف راوح

 ؛ىمالسإلا راتخملا ةرهاقلا

 سه "6

 .تايلقألاو داهجلا

 - لحنم ركف يف ةسارد



 ةبتكم :تيوكلا ةيملاسلا

 .لمألا

 راد :تيوكلا ١

 ٠١«" .ه ١89٠ «نايبلا

 .ص

 يف يكيرمأو يسور -

 ةلاكو :ةرهاقلا  نميلا

 .ةيقيرفإلا ةفاحصلا

 محلاو نويدوعسلا

  "ط.- يدوعسلا ماظنلل

 ”١1٠ .«فلؤملا :ةرهاقلا

 .ص الق8 .ه

 ةعبطملا :ةرهاقلا 5 ط

 الوؤ8 هه ١595 «ةينفلا

 00 .رص

 يلازغلا دمحم خيشلا -

 حدملاو بتاعلا دقنلا نيب

 ةبتكم :ةرهاقلا  ثماشلا

 .يمالسإلا ثارتلا

 عمتجم ىلإ قيرطلا

 راتخملا :ةرهاقلا - يرصع

 تا.د «يمالسإلا

 «لمألا ةبتكم :تيوكلا
 .ص الا يه ا159

 ىلإ نيملسملا قيرط -
 :توريب  ةيعانصلا ةروثلا

 :تيوكلا ؛داشرإلا راد

 إ

 ءه ١9 - ؛لمألا ةبتكم

 .ص م

 5 ط - يركفلا وزغلا

 راتشخملا :ةرهاقلا

 لمه 1"(ه «ىمالسإلا

 ْ .ص ٠

 فيزي لكيه :ةحيضفلا -

 ةبتكملا :ةرهاقلا - نيسح

 .ةيفاقثلا

 ةيروطاربما طوقسو مايق -

 ١5١5 ند .م .د طفنلا

 .ص ٠8 هه

  نيطح نم تاحمل

 «سدقلا ةنجل :ةرهاقلا

 ىلع) - ص :5 يهده

 ١(. ؛سدقلا قيرط

 ةبلطلا ديري اذام

 : ؟نويرصملا

 وزغلاو ةيسكراملا

 :تيوكلا ”  ط  يركفلا

 ها 1488 «لمألا ةبتكم

 ىفطصملا لاوحأ نم
 :ةرهاقلا "< ط - لكك

 ١"ة4 «يمالسإلا راتخملا

 يعو وحن) - ص "82ه

 .( 15 ؛يمالسإ

 ةقيقح :يركفلا ملابانلا

 تارئاطلا تمطحت» باتك

 راد :توريب - ارجفلا دنع

 .ص #5 ءه 194١ ءحتفلا

  نؤمداق نويرضصانلا

 مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا
 .ه ١409 :يبرعلا

 وزغلاوةسكنلا-

 ءن .د .م .د .يركفلا

 لي

 .(ةيمالسإ ميهافم)

 رهزألا ليخلا تلخدو
 «ةيملعلا رادلا :توزريب

 ملل اله 1"ؤ١

 .(ةيسايسلا ةبتكملا)

 ءارهزلا :ةرهاقلا  ؟ ط
 .ه ١4٠١ «يبرعلا مالعإلل

  ةمأ ريخ انك موي -

 راتخملا :ةرهاقلا

 هه 98"١ «ىمالسإلا

 - ص 1588 ه

 - ص

 (ماقألا/ ١9150 (هزوا/- 1ه)

 نم ءرشسشفم «رعاش

 .ةيمامإلا ةغيشلا ءاملع

 يف لح «لصألا يناريإ
 دجلاب فرُع .فجنلا
 ناكو «عضاوتلاو داهتجالاو
 راوغأ ىلإ لصي نأ همه



 ٌّبكأ .اهتفسلفو صوضنلا

 ءةينيدلا سوردلا ىلع

 ةيبرعلا ةغللا ىلع لبقأو

 هبهاوم فشتكاو ؛اهمولعو
 .رعشلا مظني ذخأف «ةيرعشلا

 ةيعمج ىلإ بستنا
 يف كراشو «ةيبدألا ةطبارلا»

 مظن يف قّوفتو ءاهتاطاشن
 هتبتكم تناكو .رعشلا

 «يتكلا سئافنب ةرماع

 بتك نم باتك ردصي املقو
 الإ ةثيدحلا ةيناسنإلا مولعلا

 .هؤرقيو هينتقيو

 :هل ردص اممو

 ريسفتلا ئف تارضاحم -

 دجسم نحص يف اهاقلأ)

 رهش يلايل يف يلع مامإلا
 ضعب ترشنو «ناضمر

 «ناميإلا» ةلجم .يف اهتاقلح
 .©0(ةيفجنلا

 ىزاغ دمحأ ليمج دمحم

 (م0)195-19185(ه14:4-66١)

 «ةيعاد «ثحاب «ملاع

 7 .يفلس

 )١( ال" /ا مهتفرع اذكه 244

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم

 ص ةيمامإلا ةعيشلا 2757

  .05944 7ردصملا يفو

 فجتنلاب تام هنأ ركذ ريخألا

 .م191/6/ ةنس

584 

 نم ةديارجلا رفك يف دلو

 خيشلا رفك ةظفاحم لامعأ

 ىلع لصحو .رصمب
 .يبدألا دقنلا يف هاروتكدلا

 ةيركف ةودن هدلاول ناكو

 ءاملعلا نم ريثك اهرضحي

 قلطنملا اذه نمو ء«ءابدألاو

 يف هل مجرتملا طاشن عباتت
  «تدألاو ركفلا لقح

 ريثك ىف تاكراشم هل ناكف

 «هبابش علطم نونفلا نم
 رعشلا ناديم يف ةصاخو

 اًملو جرخأ دقو .ةصقلاو

 لوأ ةرشع ةسداسلا زواجتي

 نم» ناونعب هل فلؤم
 كراشو .«نادجولا ثيداتحأ

 تايعمجلا نم ريثكلا يف
 ناديم ىف ةلماعلا ةيمالسإلا
 فينع فقوم هلو «ةوعدلا
 فصوو ءةيفوصلا نسم
 بوذجملا دمحم خيشلا

 هجولا :ةيفوصلا» هباتك

 ىلع ًاران ججأتي هنأب ارخآلا

 ديريو «فوصتلاو ةيفوصلا
 .ةدحاو ةلمج اهيلع ىتأي نأ

 نل «بهذ نم ةلآ :ةيبدألا

 نذأ مث «خيراتلا اوبلصي

 ءاندلب نم رئاث ءهرجفلا

 .نيركفملا عم تالوج

 دقف ثارتلا بتك امأ

 يبأل لئاوألا) اهنم ققح

 قرطلا) (يركسعلا لاله
 ةسايسلا ىف ةيمكحلا

 «ءاودلاو ءادلا) مث (ةيعرشلا
 دالب ىلإ حاورألا يداح)و

 رجاهملا داز) و (حارفألا

 نم ةعبرألا هذهو (هبر ىلإ
 ميق نبا مامإلا فيلاوت

 ةسمخلا يتأت مث «ةيزوجلا

 نبا مامإلا عئاور نم ةيتآلا

 ةيفوصلا) يهو ءةيميت
 و (ةيدوبعلا) و (ءارقفلاو

 هللأ يضر نيسحلا سأر)

 مث (ةئيسلاو ةنسحلا) و (هنع

 يهنلاو فورعملاب رمألا)
 ًاريخأو (ركنملا نع
 لمع نم (نيسحلا داهشتسا)

 . .ريثك نبا هذيملت

 ةصاخلا هتافلؤم امأ

 يف (نآرقلا تادرفم) :اهنمف

 نوقفانملا) مث ءءازجأ ةثالث

 نآرقلا مهروصي امك

 ةروس ريسفت)و (ميركلا

 ةيفوصلا) و (ميهاربإ
 قالطلا) و (رخآلا هجولا

 ءاوهأ ال ةمكحم ةعيرش

 ىلع تابقع) و (ةمكحتم
 (ةيمالسإلا ةريسملا قيرط

 ءامسأ) و (ةميدق عومد)و

 اريخأو (نآرقلا يف نآرقلا
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 :رشع يناثلا نرقلا ددجم)

 ,0"2(باهولا دبع نب دمحم

 »م ا١ة9الم- 1 84ىم/) (ما8ة54-1:6)

 «خرؤم «ركفم «بتاك

 .ىعامتجا

 حجربو توريب يف دلو
 نم هترسأ لصأ نوكي نأ

 .برغملا ةرجاهم

 ةيئادتبالا همولع ىقلت
 خيشلا ةسردم يف ةيوناثلاو

 ةيلكلا) يرهزألا سابع
 ىلع لصحو .(ةينامثعلا

 بادآلا دهعم نم هاروتكدلا
 .«تابادتنالا» نع سيرايب

 يف ريرحتلا ىلإ هجتا
 نأ دعب تالجملاو فحصلا

 مث «ةراجتلا نم ًائيش لواز
 تاساردلا يف بتك

 .يمالسإلا

 عمجملا اهنم .عماجملا نم

 هسأز مث «ينانبللا يملعلا

 .19178 ةنس

 )١( مهتفرع نوركفمو ءاملع /

 ني © دفف 20

 ًاوضع بختناامك

  يملعلا عمجملل ًالسارم

 ء198؟ ماع يقارعلا

 يبرعلا يملعلا عمجملاو

 .م 1955 ةنس قشمدب
 خبراتلا ةيميداكأ يف كرتشاو

 سلجملاو «سيرابب يملاعلا

 يف روهال ةعماجب يملعلا
 ًاوضع بختنا امك .ناتسكاب

 ءاغلإل يملاعلا بتكملا يف

 تحيتأو .ناسنإلاب راجتالا
 ءاحنأ .ىلإ رفسلاو ةلحرلا هل

 .ةفلتخملا ملاعلا

 مامتهالا يف كراش

 دهعلا ذنم نيطسلف ةيضقب
 ةمواقم ليبس يف ينامثعلا

 هل ترهظو ءةينويهصلا
 يأرلا» ةديرج يف تالاقم

 رطخلا نم اهيف رذحي «ماعلا

 يف أشنأو «ينويهصلا

 لمعلا نيمأت ةيعمجا توريب ١

 ناكو .«نيطسلف ىئجالل أ خيراتلاو ةيمالسإلا

 نم ديدع يف ًاقومرم ًاكراشم
 ةيفاقث :ةضهنلا تايعمج

 اميف ةصاخو «ةيعامتجاو

 ةمدخو بابشلاب قلعتي
 .عمتجملا

 ةديدعلا هتاباتك تزيمتو

 يمالسإلا ركفلا نع عافدلاب

 ةيبوعشلا تالمح ةهجاوم يف

 حيحصتو «بيرغتلاو
 تاوجفلا ةيطغتو «ميهافملا

 مالسإلاو برعلا خيرات يف

 . ةيضقب مامتهالاو «رصاعملا
 .ةملسملا ةأرملا

 هباتك يف ضراع دقو
 ؛ةثيدحلا ةيبوعشلاو برغلا»
 ةمالسو رطقب ريمأ لواح ام

 رودل ضغ نم هرارقإ ىسوم

 ."”ةيمالسإلا

 : هتافلؤم نم

 ةيبوعشلاو برسعلا -

 ش .ةثيدحلا

 1 خيرات“ ةف اف

 ةئيدحلا ةتمينم ةعبطم توريب
 .ص "ه١ هه اال

 خيرات يف قرشلا ةاتف

 .برعلا

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ )١(
 ءلال4 3970/١ يرجهلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم
 رفص) ١ ج4 جم قشمدب
 #1717 نص (لقه 4

 نص هيلي يذلا ددعلاو ,."8

 مالعأ مجعم ء709 4

 تدروو ”١7. ص دروملا

 رداصملا ضعب يف ”هتافو ةنس

 : لق



 ةينغم داوج دمحم فحل رانوهاب داوج دمحم

 اهبكاومو ةبورغلا لفاوق -
 :توريب  روضعلا لالخ

 ١59 «فاشكلا راد عباطم

 ؟جم هم

 خيراتلا يف ةأرملا

 افولا وبأ/عئارشلاو

 ينامعنلا ديمحلا دبع

 .(ةيدروألا نم ةمجرت)

 يف ةدوقفملا ةقلحلا

 :ةرهاقلا  برعلا خيرات
 3 نضل «يبلحلا ةعبطم

 .ص

 ندمتلا يف ةأرملا
 .ثيدحلا

 خيراتلا ةفسلف

 طاطحنا بابسأ :ينامثعلا

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 عيزوت :توريب .- اهلاوزو
 «تاعوبطملل هللا جرف ةكرش

 ؟جم 2 ل

 يف ثيدح رح ملاع
 .يبرعلا نطولاو ايقيرفإو ايسآ

 دهعلل ليلحتو ةسارق -

 ؛توريب - ليصألا يبرعلا
 ١854 «قورشلا راد :ةدج

 .ص نضلر

 يف كارتألاو برعلا

 .خيراتلا

 نيب ةيبرعلا ةدحولا

 - 1858 رزجلاو دملا
 رادلا :ثوريب م ١ ةا/؟

 مه 1و7 قيملعلا |

 هيضام يف نانبل ةبورع -
 .هرضاحو

 :راتسلا ءارو ام رارسأ -

 نيصلاو يتيفوسلا داحتالا
 :امهارت كنأك ةيبعشلا

 ةحارصلا مزتلت تاسارد

 ...ماتلا دايحلاو ةلماكلا

 8*١ فلؤملا :توريب

 .ه ١"8خ5 فه

 سلدنأ :نيطسلف
 .قرشلا

 .ىرخأ بتك هلو

 رانوهاب داوج دمحم
 (ماكوا-ءدد)(ها42150)

 ءاملع نم «ىسايس

 .ةيمامإلا ةعيشلا

 «ينيمخلا دي ىلع ذملتت

 يف هاروتكدلا ىلع لصح

 ةلجم ردصأ «نيدلا لوصأ

 ٠ ًاديؤم ةءارآ اهيفرشن

 ةيروهمجلا بزح يسسؤم
 .ةيمالسإلا

 الإ «ءارزولل ًاسيئر نيم“

 بصنملا كلذ لغشي مل هنأ

 لتق ثيح ءًاموي 796 ىوس
 يذلا راجفنالا ثداح يف

 سطسغأ “0 موي عقو

 .(بآ)

 : هتافلؤم نم

 .ديجملا نآرقلا ميلاعت -

 سش .ه 54"١ .ءنارهط -

 .'"0(ةيسرافلا ةغللاب)

 ةينغم داوج دمحم

 (ماؤالف 19:40 (ها 400 115)

 اهباّنُكو ةعيشلا ءاملع نم

 .نيزرابلا

 نفدو «توريب يف يفوت
 .فجنلاب

 «ةديدع تافلؤم هل

 1 :اهنم

 -_ .عيشتلاو ةعيشلا -

 :ةسردملا ةبتكم :توريب

 ؛«ينانبللا باتكلا راد

 ها5ةد

 ةفسلفلا ملاعم -

 راد :توريب - .ةيمالسإلا

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 «594 ص ةيمامإلا ةعيشلا :

 ص لايتغالا ةرئاد يف مالعأ 1
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 يكرتلا دمحأ نب بيبحلا دمحم 3دحف ةينغم داوج دمحم

 هاا «نييالملل ملعلا

 .ص”*”0

 . ءالبرك ةلطبو نيسحلا

 .ةيبرتلا ةبتكم راد : توريب -

 لفأو ةيرشع انثالا

 ةعبطم :توريب  .تيبلا
 .بتكلا راد

 نيدحلملا تاهبش

 :توريب  .اهنع ةباجإلاو
 راد :لالهلا ةبتكمو راد

 ءداوجلا

 .صا8

 ها

 ؛هيسام يرئه /مالسإلا -

 قيلعت) نابعش جيهب ةمجرت
 عسم كارتشالاب ميدقتو

 :توريب - (يعفارلا ىفطصم
 ءيها٠98 .(«تاديوع

 .ص"*”0

 .نازيملا يف ةعيشلا -

 :توريب .تاماركلاو

 : .ةيلهألا ةبتكملا

 - .رظتنملا يدهملا
 .يبرعلا دئارلا راد : توريب

 ' :ةايحلا عم مالسإلا -
 لقعلا ءوض يف ةسارد
 ا. طا .روطتلاو

 ءمملعلا راد :ثتوريب

 .صالا١ هلل

  .ةيالولاةفسلف -

 .يبرعلا دئارلا راد : توريب

 رفعج مامإلاه قف

 .لالدتساو ضرع :قداصلا

 راد :توريب 6.  ط

 «ديدجلا رايتلا راد :داوجلا

 ها 5

 لقعلا نيب يلع ةمامإ -

 :توريب  .نآرقلاو

  .ةيباهولا يه يذه

 راد :ثوريب ب.” ط

 .داوجلا

 - .نآزقلا تايليئارسإ

 «.داوجلا راد :توريب

 ها 5

 مالسلا هيلع يلع مامإلا

 :توريب  .قالخألا ملعو

 .ديدجلا رايتلا راد

 .نايثغلاو ةيدوجولا

 93 .نيبملا ريسفتلا

 .جم ١ ءهها5٠5 هتوريب

 - .نومكاحلاو ةعيشلا -

 «ةيلهألا ةبتكملا :توريب

 .هاالثأ

 بهاذملا ىلع هقفلا -

 :توريب

 هالك «نييالملل

 :باتك هنم صلختساو)

 فلتخم ىلع ججحلا

 مالعإلا ةمظنم /بهاذملا

 :نارهط - .يمالسإلا

 ءدها5 #0 ةمطظنملا

 .(ص٠ ٠66

 - .نآرقلاو نيسحلا

 .فراعملا ةسسؤم ٠ توريب

 ريسفت يف فشاكلا

 جم ا/ «توريب .- .نآرقلا

 .(تاعبط ةدع)

 .ةغالبلا جهن لالظ يف -

 يكرتلا
 (ماك15-480:)(ه1555 15

 «ىماحملا .ءهيقفلا

 .يحرسملا بتاكلا «بيدألا ْ

 يف ةيمالسإلا ةيبرعلاب
 عماجي قحتلا .ءسنوت
 ريشابت ترهظو «ةنوتيزلا
 ةلجم يف بتكف هغوبن

 «تانيرشعلا لبق «ردبلا»



 ع يريرحلا دمحم

 ةباتكلا يف رمتسا اهنمو
 «هتايح رخآ ىلإ ةفاحصلاب
 ىلع هئالمز عم ذملتتو

 جروج يرصملا لثمملا
 نفلا يف سمغناو « ضيبأ

 يف ام ًالذاب يحرسملا

 رادأف ءهب ضوهنلل هعسو
 تايعممجلا نم ًاريثك

 بتكو :؛يليثمتلا بكوكلا
 .ةيليثمتلا تاياورلا

 يف ةيبرعلا سدو
 دهع امك «ةيئاآرقلا ةسردملا

 ةباتك ىلع فارشإلاب هيلإ
 ةمكحمل يفنحلا مسقلا
 ناكف «يعرشلا ناويدلا

 مالسإلا خياشم ةذمع

 هتعارب ترهظو !ةاضقلاو

 ماكحألا جيرخت يف

 ٠ 2 .ةيعرشلا

 ضعب مجرتو سبتقا
 ليبسلا نباك تايحرسملا
 هلو ءهملقب اهضعب أشتأو
 «خيراتلا يف تالوج

 .ىقيسوملاب فراعو

 : هتافلؤم

 ةيحرسم تاياور هل

 «دايز نب قراط :اهنم ةريثك

 .ىصفحلا هللاب قئاولاو

 «سنوت - خيراتلا بل -
 ش . 15

 .ةيكرت ةلاسب -

 «سنوت - كارتألا ةينطو -
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 :ردق ىلع ةداعسلا هتتأ

 ةيسنرفلا نع ةمجرتم ةصق

 .©0كارتألا ةلاسب نمض

 )م 1617١-540ه 0)

 .رعاش .٠

 ةعماج ىلإ بستنا

 اهيف جرختو .ءقشمد
 يبرعلا بدألا يف ًاصصختم

 عم «ةيبرعلا ةغللا مولعو
 ةيبرتلا يف مولبدلا ةداهش
 لقح يف لمع 148١. ةنس

 يبرعلا

 ةلحرملا يف ًاذيملت

 ىلوأ رشنو «ةيدادعإلا
 ةيقشمد تاللجم ىف هدئاصق |

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت قفل

 ريهاشم قف خخ"

 .ءال4 - 5177 ص نييسنوتلا

 ملعملا ةلجم يفو «قشمد

 ندمتلا)ةلجماهنم

 رخاوأ (يمالسإلا

 ةباتكلا عبات مث .تانيئالثلا

 «هتايح لاوط رئتلاو ةيرعشلا
 نم ديدعلا يف كراش امك
 ةيرعشلا تاءاقللاو تايسمألا

 دالبلا ضعب يفو ةيروس يف

 ةربقم يف نفد .ةيبرعلا
 .ةامحب نيحيرس

 باتكلا داحتا ناكو

 هليبس يف قشمدب برعلا
 ةيرعشلا هلامعأ عبط ىلإ

 .ةلماكلا

 يسدقلا قيفش دمحم

 ماكو -1909)(ها1400111)

 .رشان 2« ققحم «بيدأ

 ةرسأ نم قشمد يف دلو

 «ةهاجولاب ةريهشلا يسدقلا
 ًاداروأ عبط يفوص هدلاوو

 .ةيرداقلا َةَقي

 قشمد ةعماج نم قوقحلا

 يف لمعو .,م197ا ماع

 اهقيقحتو تاطوطخملا رشن

 نيح ريدب لآ عم نواعتلاب

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ (؟

 الو القا ص



 داوع نسح دمحم ففي

 ىلع روطتم عمتجم داجيإو | «يسدقو ريدب ةبتكم» اوسسأ
 سئافن ضعب اوجرخأو
 حتتفا مث .ةيملعلا زونكلا

 اهامسو ةرهاقلا يف ةبتكم

 نم عيجشتب «يسدقلا ةبتكم»
 «يكز دمحأ ةبورعلا خيش
 ءاملع ىلع فّرعتو ملعتو

 دهاز دمحم مهنم ءالجأ

 نيدلا ردبو ءيرثوكلا
 ميلحلا ديعو ينسحلا

 .نيرخآو ..دومحم

 هرشني ناك ءرعش هلو

 جرخأ دقو .رصمب ةفاقثلاو

 بتكلا نم ًاريبك ًاددع سانلل
 ةفلؤملا وأ هقيقحتب ةققحملا

 نفدو ةرهاقلاب يفوت

 داوع نسح دمحم ش

 م1541: (ه1 400 10)

 ةيعاد ءدقان «بيدأ

 .ةثادحلل

 «ديلقتلا ذبن ىلإ وعدي
 «ديدجتلا ىلإ عافدنالاو

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 256 ص يرجهلا رشع
 #/5١5. قشمد ءاملع خيرات

 ةبتكلا هيلإ وعدي ام طمن
 لاثمأ رصم يف رارحألا

 يف ىريو «ىسوم ةمالس
 رصعلا ةياغ» ديدجتلا اذه
 «قالخألاو نطولا بلطمو
 رطاوخ# هباتك يف امك
 . ,.«ةحرصم

 ءارعشلا رهشأ وصو

 «ةيدوعسلا يف نييسنامورلا

 باب حتف نم لوأ هنإ لوقيو
 قبس هنأو ءرحلا رعشلا

 كزان ةرعاشلا كلذب
 .ةكئالملا

 «ةدج ديلاوم نم وهو

 ءاسردم اهب لمعو « حالفلا

 «ميلعتلا لقح يف ًاشتفمو
 ءمكاحملا يف لمعو
 ةدج ةفرغو «ماعلا نمألاو

 لمعو .ةيعانصلاو ةيراجتلا

 ريرحت سأرو «ةفاحصلا يف
 «ةيلحملا فحصلا نم ددع

 سلجمب ًاوضع ناكو

 يدانل ًاسيئر مث «ىروشلا
 '.يبدألا ةدج

 يرم تيب رمتؤم اهنيب نم
 !ءابدألا رمتؤمو «نانبل يف

 قوس رمتؤمو «ةمركملا

 :هيف بتك اممو

 داوع نسح دمحم ْ

 داقع ديمحلادبع ةئمآ /ًارعاش

 «ءيندمللا راد :ةدج

 .ص 555 يهيم

 يف ةئثالغلا ءارعشلا

 دمحأ «ةتاحش ةزمح ءداوع'

 مالسلادبع /ليدنق
 زاد :ةرهاقلا  .ىساسلا

 ه4 ؛يبرعلا باتكلا

 رعشلا يف هتافلؤم غلبت

 افلؤم ؟8 يلاوح ةصقلاو

 ءظوفحمو عوبطم نيب
 :اهنم
 ظاكع «سالطأو سامآ

 ةايحلا يحو نم «ةديدجلا

 «ةحرصم رطاوخ ةماعلا

 «ةايحلاو بدألا يف تالمأت

 يف برعلا ءابدأ رمتؤم
 اياقب «قيقرلا ررحم «نانبل
 رحاسلا ةمحلم ءسامآلا
 .«ديدج نايك وحن «ميظعلا

 ىؤر «بهتلملا قفألا يف

 نماضتلا ءنولوبأ
 «بملوألا ممق «يمالسإلا

 عجتنملا «بملوألا قافآ
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 ييهذلا نيسح دمحم
 )م اوال ٠00 (ها8ةالءد1)

 .ريبك يرهزأ ملاع

 يف ةميقلا هثوحبب فرع
 .ريسفتل م | جهانم

 .بجر رهش يف ليتغا

 : هتافلؤم نم

 ةفرحتملا تاهاجتالا

 :ميركلا نآرقلا ريسفت يف

 "ع, ّط - اهعفدو اهعفاود

 ءماصتع اللا راد :ةرهاقلا

 .ص ا١ا١مّْْ  ى نيدو

 - نورسفملاو ريسفتلا -
 ةبتكم :ةرهاقلا  ”ط

 يناثلا عيبر) "4 ع لصيفلا )١(
 ال عو هأ ص (ه ٠

 ىي ص (ه 506 بجر)

 (ه٠0٠14 نابعش) "8عو

 نويدوعس ءابدأ ء”ا صا

 ءارعش .407 - "807 ص

 ةريزج يف ثيدجلا رصعلا
 ةعوسومو 7١5/١ برعلا

 نييدوعسلا باتكلاو ءابدألا

 ص راكفأو ءارأ 7

 مالسعأ نم لهل 4

 سماخلاو رشع عبارلا نرقلا
 تاكرح ١8/1١ رشع

 يدوعسلا .رعشلا يف ديدجتلا
 .616/7؟ رصاعملا

 دقو) جم ” 21408 ءةبهو
 نوثحاب ةثالث هرصتخا

 نوصملا رصتخملا :ناونعب

 ريسفتلا باتك نم

 راد :تيوكلا  نورسفملاو

 15 يه ١5١08 .ةوعدلا

 .(ص

 :ةيمالسإلا ةعيرشلا -

 بهاذم نيب «ةنراقم ةسارد

 ةيرفعجلا بهذمو ةنسلا لهأ

 بتكلا راد :ةرهاقلا ؟ ط

 457 هه 88*1١ ء.ةئثيدحلا

 .ص

 ةوعدلا تالكشبم -

 ثيدحلا رصعلا يف ةاعدلاو

 اهيلع بلغتلا ةيفيكو
 ةعماجلا :ةرونملا ةنيدملا

 نوؤش زكرم «؛ةيمالسإلا
 5” اه ا١"ةإل قوعدلا

 رمتؤملا ثوحب نم) - ص
 ةوعدلا هيجوتل لوألا

 دقع يذلا ةاعدلا دادعإو
 ماع ةرونملا ةنيدملا يف
 .(ه "١ ةا/

 يف دودحلا ةماقإ رثأ -

 : ةرهاقلا - عمتجملا رارقتسا

 .ه ١1998 ءماصتعالا راد

 يده نم نيقيلا رون -
 :ةرهاقلا  نييبنلا متاخ

 روتكدلا ديهشلا ةبتكم

 .ىبهذلا

 :ةرهاقلا  ريسفتلا ملع -
 مه ١ ة1/ «فراعملا راد

 .(4 ؛كباتك) . ص اه

 ناديز نيسح دمحم

 )م اةؤذ؟أ 1١35١5 (ها1117- 90"1

 .بتاك «خرؤم

 ةيركفلا ةكرحلا مالعأ نم
 .ةيفاقثلاو

 «ةرونملا ةئيدملاب دلو
 خيراثلل ًاسردم هتايح أدب

 ةنيدملا يف ةينيدلا داوملاو

 بدألل غرفتو .ةرونملا
 ماع نم ًارابتعا ركفلاو

 ًاريدم نيعف ءه

 مث «دالبلا ةديرج ريرحتل
 لقتناو ءاهريرحتل ًاسيئر

 ةديرج ريرحتل ًاسيئر لمعلل
 ةباتكلل اهدعب غرفت .ةودنلا
 .فحصلاب

 نم رثكأ بحاص وهو
 ءيزافلتو يعاذإ جمانرب

 تايعمجلاب رضاحمو
 .ةيبدألا طباورلاو

 ةطبار سيسأت يف كراش
 هفصوب يمالسإلا ملاعلا
 .ةطبارلا ماع نيمأل ًادعاسم



 ناديز نيسح دمحم: ففي ناديز نيسح دمحم

 ةاردإ سلجم يف ًاوضع نيع
 زيزعلا دبع كلملا ةراد

 ًاسيئر نيعو «ضايرلاب
 ةلجملا (ةرادلا) ريرحتل

 تاذ ةصصختملا ةيرودلا
 ."”يميداكألا عباطلا

 :هيف بتك اممو

 نرقلا ابروز :ناديزلا
 دبع هللا دبع ملقب /نيرشعلا
 : ةدج ب .يرفجلا نمحرلا

 ةفاحصلل ظاكع ةسسؤم
 184 هها41١ ءرشنلاو
 ةلسلس :مالعألا)  .ص
 .(ظاكع

 : هتافلؤم نم

 لوح اياضقو ثيداحأ

 :ضايرلا  .طسوألا قرشلا

 )١( غه4 جم لهنملا /49

 مرحنم) *١15 عد ء(اه

  6يجفخلا .17 ص

 ع 58 س ١١ ةدعقلا وذ)

 “١5317 ةينينثالا ءاه ١/ "17#
 ص نويدوعس ءابدأ ء155

 48 - ١)" .47رصعلا ءارعش

 برعلا ةريزج يف ثيدحلا
 ١/ 1يف زاجحلا مالعأ

 سماخلاو رشع عبارلا نرقلا

 يرجهلا رشع 4/77١
  6نرقلا مالعأ نم

 رشع سماخلاو رشع عبارلا
 اا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا
 57 «نونفلاو ةفاقثلل

 .ص 84

  تالاقمو ءايشأ -

 -.1١794 «فلؤملا :ضايرلا

 .صا 5١٠١ فه

 :ضايرلا - رمجو رمت -
 ءه ١88 .ةيلهألا عباطملا

 داصح) ص "م #3 جم

 5954 به 1495 ملعلا راد

 .ص

 .يناحيرلا راد ٠ توريب

 :ةدج ملق تارمث

 يه ١5 «رشنلل ةماهت

 يبرعلا باتكلا) - ص ١6

 .(؟58 ؛يدوعسلا

 :ةدج  ةحنجم رطاوخ -

 اه 5 «رشنلل ةماهت

 .(6 48 ؛يدوعسلا

 ١٠١ به ١5١05 «.قرشلا

 .ص

 ةثالثلا دوهعلا تايركذ -
 1١44 .«.فلؤملا :ةدج

 .ص ال١ فه

 ” ط لطب ةريس

 ةيدوعسلا رادلا :ةدج

 ؟56 مه ةا/ ءرشنلل

 .ص

 راد :ضايرلا - ّط

 :,؟ جم 27 فرط نطولا

 .صض 356

 «فلؤملا :ةدج "* ط

 .ص ؟<6ه ص اقبال

 :ضايرلا - .روص -

 هاك «فيرشلا عباطم

 .ص ٠

 نايكلاو زيزعلا دبع
 ةحقنم «ةديزم ءط «ريبكلا

 ١1٠5 فلؤملا :ضايرلا

 .ص ١٠١ فه

 نم :ةرادلا حتئاوف

 ىلوألا ةنسلا لوألا ددعلا

 ةعبارلا ةنسلا عبارلا ددعلا

 عباطم :ضايرلا  ةرشع

 ١٠١9 ابه48 «قرشلا

 .ءص

 :ةدج فصنو ةملك -

 ه١ ؟ ءرشنلل ةماهت

 باتكلا) - .ص 55

 .(هلل ؛يدوعسلا يبرعلا

 خيراتلا نع تارضاحم -

 ملاع :ضايرلا  ةفاقثلاو



 رديح دمحم فهل يئابطابطلا نيسح دمحم

 جم ءهه- ١5٠ -«بتكلا

 داصح) -نص 85

 .(ملق تارمثو رمع

 يف تاودنو تارضاحم

  ةيبرعلا ةفاقثلاو خيراتلا
 «ءسلطأ ةعبطم :ةرهاقلا

 .ص 11 ءه 188 /

 :بتاكلا ةالخم ظ

 :ضايرلا - ءىراقلا لوكشك
 يه ١5١7 «قدزرفلا عباطم

 .ص 84

 اه ١98 ءانخيرات

 يئابطابطلا نيسح دمحم
 (ماقما )هل 121700

 ةعيشلا ءاملع نم

 ا .نيزرابلا

 ش : هتافلؤم نم

 تابلطتمو مالسإلا

 .7 ط - .يغامتجالا رييغتلا
 ةبتكم :ةيدوعسلا «تاهيس -

 «ذاوزلا ىسيع دمنحأ

 .صما ه٠

 . راد :تارهط  .نآرقلا

 5١ «ةيمالسإلا بتكلا

 عيط) جم ٠١ هسهاا"مل5

 نم وهو «ءتاعبط ةدع

 .(ةيمامإلا دنع ريسافتلا رهشأ

 :ةيديحوتلا لئاسرلا
 ةلاسر ءديحوتلا ةلاسر

 «لاعفألا ةلاسر ءءامسألا

 :توريب - .طئاسولا ةلاسر

 ءها7١51 «نامعنلا ةسسؤم

 .صالا١

 /مالسإلا يف نآرقلا -

 8 .ينيسحلا دمحأ بيرعت

 ءءارهزلا راد :توريب

 ها

 .نآرقلا يف ةعيشلا -

 ,©0ةريئانسلا رمتؤم» ناونع

 رديح دمحم

 (ما1-661؟19)(ها44١*4111)

 رايتلا داور دحأ

 ةصقلا ىف يدوجولا

 .ةيروسلا

 ةيملس ةدلب يف دلو

 يف ةزاجإ لان ءةيروسلا
 .قشمد ةعماج نم ةفسلفلا

 مسقل ًاسيئر قشمد ىلإ لقن
 نويزفلتلا يف صوصنلا
 داع مث «يروسلا يبرعلا

 ةيبرتلا يتدام سيردت ىلإ | - .ماكحألا تايآ -
 .ها85 «فجنلا

 قيدصلا يوانفحلا دمحم

 (ماق40 146190( 116)

 ءربعاشلا .ءبيدألا

 .لضانملا

 بكاو ءرزوتب دلو

 اهتيادب ذنم ةينطولا ةكرحلا

 زيزعلا دبع خيشلا ةقفرب
 هيلع تبقاعتو «يبلاعثلا

 .تالاقتعالاو تامكاحملا

 ..رئازجلاو سنوتب نجسو

 ناوئعب رعش ناويد هل

 ىلع ةصقو «ناوكألا تاربن»

 يف ةفسلفلاو سفنلا ملعو
 ماع يفو «؛قشمد تايوناث
 ًايفاقث ًاقحلم نّيع م 7
 يف ةيروسلا ةرافسلا ىدل
 لمعو .٠ .ةيداحتالا ايناملأ

 بتاكلا) ةلجم ريرحتل ًانيمأ
 داحتا اهردصي ئتلا (ىبرعلا
 :. برعلا باتكلا

 رايتلا داور دحأ ٌدَعُي

 ةصقلا يف يدوجولا

 ةصقلا داقن دحأو ءةيروسلا

 تانيسمخلا ذنم ةياورلاو
 .ةيداليملا

 )١( ص نييسنوتلا ريهاشم 448.
 همك د



 ديمحلا دبع يرضخلا دمحم

 تاذ ةيبدألا تاساردلا

 يفسلفلاو يدقنلا هاجتالا

 فحصلا يف يوبرتلاو

 ةيروسلا تالجملاو

 .ةيبرعلاو

 :ةعوبطملا هلامعأ نْم

 روحسملا ملاعلا -
  .(ةيصصق ةعومجم)

 .م 957١؟ «قشمد

 ةياور)» ناطرسلا ايالخ

 ةديرج يف ًاعابت ترشن

 ١5/4 ماع ةيروسلا ةروثلا

 ظ 20

 .ةرصاعملا ةأرملا ةاسأم

 رزياملاك ارابرب نع
 داحتا رشن (ةيرثن ةديصق)

 .برعلا باتكلا

 ةع .ومجم) ءاسملا ةمجن

 باتكلا داحتا  (ةيصصق

 /١5 م 45 «برعلا

 5ع ا" جم بتكل | ملاع قفز

 م "١5١ رفص  مرحم)

 .ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر نم

 ففي

 ديمحلا دبع
 (ماقككد د00( ه1 411)

 .بيدأ

 ةيار اولمح نيذلا دحأ

 .رصم يف ميلاقألا ءابدأ

 نع عفادي ًاماع نيعبرأ لظو

 مهئاطعإب بلاطيو ءمهتيضق

 .مهبهاوم راهظإ ةصرف
 ةراسخ اي هتيحرسم تزاف

 ةيروهمجلا سأكب «ناعدجلا
 .ةفاقثلا روصقل

 «ىولم» هتدلب يف يفوت
 .لوألا عيبر رهش يف

 ةيرصملا رادلا تردصأو

 ةسارد صربق يف رشنلل

 ."2هتافلؤمل ةيبدأ

 : هبتك نم

 تايدعت (سيق) تايرحت

 ةئيهلا :ةرهاقلا - (درو)
 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 - ص 1١8١٠ اه 116١ا/

 .(ةيبرع صصق)

 عاذ؟ س (رضم) رارحألا (9)

 همه ١111/8/16 ل كالا

 دمحأ هللا فلخ دمحم

 (ماكخ_-110200(ه 14"

 «ركفم «بتاك «بيدأ

 .دقان

 يف ةيئادتبالا همولع ىقلت
 هسأر طقسمب ةرمعلا ةيرف

 ٠ مولعلا راذ ةيلك يف جّرختو
 ًاسردم لمعو ١978 ماع

 نيدباع ةسردم ىف ةرتفل

 ىلإ هجوت مث «ةيئادتبالا
 . «ةيسارد ةثعب نمض ندنل

 ةجرد ىلع لصحو
 ءةفسلفلا يف سناسيللا

 ملع يف ريتسجاملا ةجردو
 «ندنل ةعماج نم سفنلا

 رضم ىلإ هتدوع دعبو
 سيردتلا :كلس يف طرخنا

 . ىلإ لقتناو «ةرهاقلا ةعماجب
 ذنم ةيردنكسالا ةعماج

 حبصأو ١447 ماع اهئاشنإ

 اهب ةيبرعلا ةغللا مسقل ًاسيئر
 ًاديمع ريتخا مث ١19417 ماع

 ةعماجب بادآلا ةيلكل
 ًاليكو مث «ةيردنكسإلا

 دقو ءسمش نيع ةعماجل
 نيدلاخلا عمجم ةيوضعب زاف

 امك «تانيسمخلا ةياهن يف
 عمجم يف ًاوضع ناك

 .ةيمالسإلا ثوحبلا

 يمس ام داور دحأ وهو



 دمحأ هللا فلخ دمحم

 مسر دقو «يسفنلا دقنلاب

 نيب ةقالعلا جهنم تايساسأ

 يف سفنلا ملعو بدألا

 لالخ نم ةيرصملا ةعماجلا

 تارضاحمو ثوحب ةدع

 ”هباتك يف اهعمج .«تاساردو

 ةيسفنلا ةهجولا نم» ناوئعب
 ,.؛هدقنو بدألا ةسارد ىف

 بتك مهأ دحأ دم يذلا

 ةبتكملا يف يبدألا دقنلا

 تافلؤم بناج ىلإ «ةيبرعلا
 .هل ىرخأ

 نم ديدعلا بتك دقو
 بدألا يف تاساردلا

 ةفاقثلاو يمالسإلا

 .ةيمالسإلا.

 عمجمب ًاوضع ناكو
 .ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا
 داور ربكأ ثلاث ربتعاو

 ةفاقثلا يف يدقنلا ركفلا

 نيسح هط ذعب ةرصاعملا

 وهو 2" نيمأ دمخأو

 ةروث ءابطخو ءارعش دحأ

 .م 4

 :اهنم بتك ةدع رشنو

 ىلإ دهملا نم لفطلا -

 .دشرلا

 لقعلا لمعي فيك -
 .(يناثلا ءزجلا ةمجرت)
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 بدألا ىف تاسارد

 .يمالسإلا

 يف ةيسفنلا ةهجولا نم
 .هدقنو بدألا ةسارد

 يف لئاسر ثالث

 ميركلا نآرقلا زاجعإ

 5 قيلعت دو قيقحت م 2(

 .(كارتشالاب

 ةيمالسإلا ةفاقغلا
 .ةرصاعملا ةايحلاو

 ةراضحلاو مالسإلا

 (ةيعاذإ ثيداحأ ةعومجم)

 ةفاقثلا ةرازواهترشن
 .يموقلا داشرإلاو

 ثيدحلا روطتلا ملاعم -

 .اهبادآو ةيبرعلا ةغللا يف

 ًاثحاب :فصان ينفح -

 .ابتاكو

 بدألا يف بتك -

 ةيبرتلا يفو صوصنلاو
 ةيبرتلا ةرازو سرادمل ةينيدلا

 .(كارتشالاب) ميلعتلاو

 نم ةفئاط نعادع اذه

 ترشن ثوحبلاو تالاقملا

 لامعأو فراعملا رئاود يف

 نيقرشتسملا تارمتؤم

 ةيمالسإلا ةفاقثلا تارمتؤمو

 رصم يف ةيملعلا تالجملاو

 ةيبرعلاب اهضعب «جراخلاو

 ."”ةيزيلجنإلاب اهضعبو

 )140818ه()1١510-خوكام(

 ةغللا خويش دحأ

 «ثحاب «بتاك .ةيبرعلا

 .ركفم

 يف سنوت ةيرق يف دلو

 ةرهاقلاب مولعلا راد ةيلك يف

 ةنجل يف كراش .1914 ماع

 جهانم عضوو رهزألا ريوطت
 ةيدادعإلاو ةيئادتبالا هماسقأ

 فارشإلل بدنو «ةيوناثلاو

 يف ةيميلعتلا ةبرجتلا ىلع

 ماع ريعأ 145١. ماع

 «قارعلاب سيردتلل 15
 ةرازو ىلإ بدتنا مث

 حالصإل ةيقارعلا فاقوألا

 يف ينيدلا ميلعتلا لاوحأ

 ىتح اهيف يقبف ءاهسرادم

 .١وا/؟ ماع

 )١( ع ةيروهمجلا 11714-١١/

 نويعمجملا .ه لق

 ص ًاماع نيسمخ يف ١/الاء

 3في ص يعمجملا ثارتلا



 يسنوتلا ةفيلخ دمحم

 ىتح 9ع" ماع ذنم يبرعلا

 مسقلل اسيئر ناكو .هتافو

 بتاكلاب لصتا .اهب يبدألا
 ناكو داقعلا دومحم سابع

 ماع نم هيديرم زربأ نم
 ١١ ىف هتافو ىتح 9١؟

 .م5 سرام

 فحصلا يف بتكي أدب

 ماع ذنم اهتالجمو ةيبرعلا
 بتكف :هتافو ىتح لسنض

 ءةلاسرلا تالجم يف
 «ةيناسنإلا ثارتو «ةفاقثلاو

 امك .غالبلاو «تيوكلاو

 ءءايضلا ةديرج : لثم ةيبرعلا

 «ساسألاو «ةخرصلاو

 ءسبقلاو ؛ةيروهمجلاو

 .نطولا) «ماعلا يأرلاو

 : هتافلؤم

 لزي مل هتافلؤم رثكأ

 :اهنم عبط دقو اطوطخم

 ناويد) :فصاوعلا -

 ” 2.١940 _- "© ء(رعش
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 ءامكح تالوكوتورب

 .(ةمجرت) ١555 «نويهص

 دنع دقنلا نم لوصف -

 .1967؟ .داقعلا

1/4 

 «مالسإلا يف حماستلا -

000 

 ةيحتو ةسارد :داقعلا

 .1989 ماع (نيرخآ عم)

 55 «ىسنوتلا تايعابر -

 .جم ؟ 1941

 نيدلا يف ةرح تالمأت

 «نفلاو بدألاو ةفسلفلاو

 47 ١.

 انتغل ىلع ءاوضأ

 «(يبرعلا تاتك) ةحمسلا

146 . 0 

 «(ةمجرت) دوملتلا زونك -

1 

 تغلب ةليوط ةمدقم هلو -

 سلوب فيلأت /«ةينويهصلا
 راد :توريب  .لدعسم انح

 ه8 «يبرعلا باتكلا

 :وهف عبطي مل ام امأو

 .دوهيلل ةيسفنلا رصانعلا -

 اهلوصأ :ةقدنزلا

 .اهروطتو

 .مايصلا ةفسلف لوح

 لَك يبنلا ةرسأ -

 يسنوتلا ةفيلخ دمحم

 اهراتخا اذامل :ةنئيدملا -

 . ؟هترجهل ًانطوم يبنلا

 :ةيدمحبملا راونألا 5

 وهو) يبنلا ءاول لوح
 .(ةيرعش ةمحلم

 .(رعش) تايلصيفلا -

 دمحأ نب ليلخلا -

 .(ةيضايرلا هتيرقبع)

 لوأ :درب نب راشب 5

 .ةيبرعلا يف ريبك رعاش

 :ةيبرعلا ةغللا: ةحامس -

 .لوصفو لوصأ

 نيب نيسحلا ةروث -

 | .نفلاو عقاولا

 ديبع. نب راتخملا -

 .يفقثلا

 .برعلا تاداس نم -

 .ءارعشلا عم 5

 صسصصق) يوارلا لاق

 ْ .(ةيئارت

 .ةبوجأو ةلئسأ -

 .نوفلؤمو ' بتك -

 داقعلا ءاول لوح -

 .(ةيفحص ثيداحأ)

 .بلهملا ةيرقبع -



 يسنوتلا ةفيلخ دمحم

 نب كلام : مرجم رعاش -

 .ينزاملا بيرلا

 .ةعوبطم ريغ تامجرتم

 .'”لسر 020

 يناندعلا ديشروخ دمحم

 )م 15-١541 (ه 111

 .يوغل «رعاش « بيدأ

 «نينج ةنيدم يف دلو

 ةسردم يف هتنسارد متأو

 .اديصب ةيكيرمألا نوئفلا

 «ندرألا ىلإ حزن ةبكنلا دعب

 سيردتلا ىلوت ثيح ايروسف
 مث ءقشمد ةعماج يف
 يرادو ءبلح ةعماج

 .تاملعملاو نيملعملا

 ةيلكل ًاريدم ريتخا

 يف ةيمالسإلا دصاقملا

 ةكرشل ًاريدم مث ءاديض

 زونك :باتك يف هب فيرعت | )١(
 عم دوملتلل لجس :دوملتلا

 تاباتك نم ةبوبم تاراتخم

 ؛يفيل .س ريرحت /رابحألا

 :نزام .ر :ندنل

 «نايبلا راد ةبتكم .. تيوكلا

 2ص ١١9 ا2د-لطه 184

 ع طسوألا قرشلا ةديرجو

 ما الل لالا

 مخ

 عرف ةراجتلاو تالواقملا

 داع هنكل «ةرونملا ةنيدملا

 رعشلاو بدألل غرفتيل
 .فيلأتلاو

 ريزغ ًايوغلو ًابيدأ ناك
 نم ديدعلا ردصأ «جاتنإلا

 هل ناكو ءةيرعشلا نيواودلا

 ةّيبدألا تاساردلا يف ماهسإ

 بدأو ةياورلا ىفو ةيوغللاو

 يف مهسأ دقو «لافطألا

 بتك نم ريثكلا دادعإ

 ةبتكم اهردصت يتلا لافطألا

 ةلسلس يف ةيبرعلا نانبل
 ' .ةريهشلا دريبديل

 ةغللا يف هماهسإ امأ

 ءاطخألا مجعم» يف لثمتف

 هتردصأ يذلا «ةعئاشلا

 هقيقش يفو «نانبل ةبتكم
 ةيوغللا طالغألا مجعما

 .«ةرصاعملا ١

 :ةيرعشلا هتافلؤم نم

  اديص :بيهللا -

15 1. 

 ءةمومألا ةمحلم -

 . /61 ١6

 +1985٠. «ةبورعلا رجف

  ءازجأ 5 :بوثولا

 .او54

 - «ضورلا ١1955.

 ةصق :ريرسلا يف

 .1445 «بلح - ةليوط

 نيب يقوش ءارعشلا ريمأ -

 - سدقلا : خيراتلاو ةفطاعلا

 .ل 9"

 ه :حضاولا بارعإلا

 دعاوق عيمج لمشت ءازجأ
 .1965 - ةيبرعلا ةغللا

 - ءازجأ © :ةضورلا

 .1445 - نيرخآ عم

 ١1455. «.طيسبلا وحنلا

 قيدصلا ركب وبأ -

 .14889  (كارتشالاب)

 ٠١ :لافطألا صيصاقأ -

 د "7/ل ةنس نم - ًاءزنج

 .5١ا/١

 ءاطخألا مجعم

 جلاعي مجعم :ةعئاشلا

 نيبيو ةعئاشلا ءاطخألا

 .ةلثمألاو حرشلا عم اهباوص

 ةبتكم :توريب '؟ ط

 .ص "ه4 6 «نانبل

 ةيوغللا طالغألا مجعم -



 ملاس قيفر دمحم نب داشر دمحم كف دواد دمحم

 ةبتكم :توريب  ةرصاعملا

 .ص من١ به اا5٠85 نانيل

 .باطخلا نب رمع

 ةصوصقأ نورشع

 ام طوطخملا نم هلو

 . 0ك "ه ىلع ديزي

 دواد دمحم

 (ماقه1501-14)(ه1 44-114

 .راشتسم ءٌبرم «دهاجم

 قحتلاو ءناوطت يف دلو

 «سافب نييورقلا ةعماجب
 ةيلهألا ةسردملا سسأو

 | دهع يف برغملا لامشب
 ةلجم أشنأو «لالتحالا

 ةديرج ردصأو « طابرلا ىلإ

 ةدع يف نيعتو :.. .رابخألا

 اهرخآ ءةيموكح فئاظو:

 .ةيكلملا ةنازخلا ةرادإ

 يف نيطسلف باتك ةعوسوم )١(
 *9"  ص نيرشعلا نرقلا

 ةغللا عمجم ةلجم اك

 1-11 ع يندرألا ةيبرعلا

 1١4١01١ ةجحلا وذ  نابعش)

 قافآ ء584 17860757 صاه

 ص م ع.ثارتلاو ةفاقغلا

 "لح

 مضت ةميق ةبتكم كرتو
 ام «ةفلتخملا بتكلا فالآ

 ءعوبطمو طوطخم نيب

 تايرود ىلإ ةفاضإلاب

 .ةردان روصو

 :يه هتافلؤمو

 يف ةيماعلا لاثمألا

 .ةيبرعلا دالبلاو ناوطت .

 ١٠١ ) ناوطت خيرات

 : .(جم

 ليذ وهو ءةلمكتلا

 .ناوطت خيراتل

 ..ناوطت تالئاع -

 .ناوطت خيرات رصتخم

 دمحم نب داشر دمحم

 ملاس قيفر
 (اةا/- 15701410714

 «ثحابلا ءملاعلا

 .ققدملا «ققحملا

 عيبر) ع ةيرابخإلا ةرشنلا (9)

 مالعأ نم ء(اه ١4٠08 لوألا

 سماخلاو رشع عبارلا نرقلا
 156/١., رشع

 يئادتبالا هميلعت ىّقلت

 | سرادم يف يوناثلاو
 مسقب قحتلا مث «ةرهاقلا
 بادآلا ةيلكب ةفسلفلا
 هترطضا «ةرهاقلا ةعماجب

 رصم كرت ىلإ فورظلا

 ماع ةدم ةيروس يف ةماقإلاو

 ةساردباهيف لغش
 ةيرهاظلا ةبتكملا تاطوطخم

 خسني نأ عاطتساو «قشمدب

 نم اريبك اددع رؤصيو

 ارتلجنإ ىلإ رفاس مث «ةيميت

 ىلع لصحو «جدربمك

 ه ١/9 ماع هاروتكدلا
 ةقفاوم» ةلاسرلا ناونع ناكو
 «ةيميت نبا دنع عرشلل لقعلا
 رصم تاعماج يف سردو

 ىقلأو «ءةيدوعسلاو

 فرشأو «ةديدع تارضاحم

 ةريشك لئاسر ىلع

 يف هاروتكدلاو ريتسجاملل

 .ضايرلاو ةرهاقلا

 كلملا ةزئاج ىلع لصح

 تاساردلل ةيملاعلا لصيف
 هه ١408 ماع ةيمالسإلا

 :فيلأتلا

 _ ةفاقثلا ىلإ لخدملا



 شيموز دمحم

 ١44 ماع عبط «ةيمالسإلا
 ثتارم تس هغبط ديعأو ءه

 يلازغلا نيب ةنراقملا
 راد :تيوكلا - .ةيميت نباو
 ه 196 ءملقلا

 :قيقحتلا لاجم يفو

 جاهنم» باتك قيقحت -

 «ةيميت نبال «ةيوبنلا ةّئسلا

 ةرهاقلاب ةيورعلا راد ةعبط
 اهم "لع اه ١*ما ماع

 ةعومجملا قيقحت

 عماج باتك نم ىلوألا
 يهو «ةيميت نبال لئاسرلا
 ءةلاسر ١5 نع ةرابع

 يندملا ةعبطمب تعبط
 مل .ه 11784 ماع ةرهاقلاب

 نمضتتومةيناثلا ةعومجملا
 .لئاسر ثالث

 لوألا ءزجلا قيقحت -

 نبال «ةيدفصلا» باتك نم

 مه 11 ماع ضايرلاب

 ءرد» باتك قيقحت

 نبال «لقتلاو لقعلا ضراعت
 ءزجلا قيقحت مت دقو «ةيميت

 قيقحت زكرم يف لوألا

 ةيرصملا بتكلا رادب ثارتلا
 )١901 هه 19١ ماع

 قيقحتو هرشن ديعأ مث .(م
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 يف باتكلا ءازجأ يقاب

 مامإلا ةعماج ةعبطم
 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 ةرشع يف باتكلا ردص دقو

 رشع يداح ءزجو ءازجأ

 باتكلل ةماعلا سراهفلل

 مه 18949 يماع نيب كلذو
 ىها150 ء(م 9١ا/ؤ)

 ةماقتسالا باتك قيقحت -

 يف ردصو .ءةيميت نبال ش
 مامإلا ةعماج هترشن «نيأزج

 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 .ها505١ +2١5 يماع يف

 ةلأسما ةلاسر قيقححت -

 دبعلا ىف ناك اذإاميف
 .(ةيميت نبال قةبحم

 ««ةيمالسإو ةيبرع تاسارد»

 ماع ةرهاقلا يف عبطلا متو

 قفز
 ... ه5

 شيمور دمحم

 (ماقككك-200)(ه1419-0)

 .صاق

 ةريصقلا ةصقلا باّتك نم

 يناثلا عيبر) 44 ع لصيفلا )١(
 نرقلا مالعأ نم ءى(يه 6

 رشع سماخلاو رشع عبارلا
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 ليقع عراز دمحم

 صصقلا بتكي ناك .رصمب

 ةايح روصيو «ةيعقاولا

 هطابترا ناكف . .نيحالفلا

 ةعومجم هل تردص

 .نيتعبط يف «محرلا - ليللا»

 ليقع عراز دمحم

 (ماةخل_ 1990008 15١4 18و

 .يرابخإ

 ملاع دي ىلع سرد

 دمحأ نب ليقع نازيج ةنيدم
 ةورث ظفحي ناك .هريغو

 عئاقوو رابخألاو رداونلاو

 نعو «هنارقأو هيرصاعم
 مل ..ةماعب ةنيدملا نازاج
 يف اوضع ناكو ..نودت

 ليقو ٠ .يبدألا نازاج يدان

 يف ةصقلا دئار ناك هنإ

 ."”ةيدوعسلاب بونجلا

 :ةعوبطملا هلامعأ نم

 :ةدج'_- بحلا ريمأ

 ١8  «يناهفصألا عباطم

 .ص ١١٠١ ىه

 /ما١١/ل١ ل ماا ع ظاكع فق

 ءابدألا ةعوسوم ءه

 ."96/؟ نييدوعسلا باتكلاو



 يولهدناكلا ايركز دمحم 17 يبيتعلا نبز نب دمحم

 :نازاج  نيليج نيب
 يه 155 .ىبدألا يدانلا

 .ص 7

 - ةصق :مالظلا يف ةليل -

 يدانلا :نازاج - 86

 44 ءه 4٠٠ .ىبدألا

 .ص

 يبيتعلا نبز نب دمحم
 (ماقفؤ 5500 (ه1405500)

 .ىبعش رعاش «بيدأ

 نب نبز نب دمحم وه
 .يبيتعلا ريمع

 ةيبدألا هتناكم هل ناك

 .©"”ةيدوعسلاب ةيعامتجالاو

 5 يضاملا نم تاياكح

 ةيبرعلا ةيعمجلا :ضايرلا
 «نونئفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا

 - .ص ؟8خ ابه 5<

 5 ؛ةيدوعسلا ةبتكملا)

 يولهدناكلا ايركز دمحم

 (ماكدك ادق (ه1405-1916)

 خيش «ةمألعلا «مامإلا
 .دنهلاب ثيدحلا

 .ه18//1404/9 ةريزجلا )١(

 نم «ةلهدناك» ىف دلو

 .نيدلاو ملعلا يف قيرع

 وهو ؛هوكنك» ىلإ لقُتو
 ٌٍبدف «ماطفلاب دهعلا بيرق
 نيحلاصلا نيس جردو

 مث .نيخسارلا ءاملعلاو

 ١؟8 ةنس هدلاو عم لقتنا

 زكرملا ءروفنراهس ىلإ ه
 ىلع لبقأو «ريبكلا يملعلا

 ةمهب هب لغتشاو ءملعلا

 أدبو ءغرفتم بلقو ةيلاع

 .نيرخآ ءاملعو هدلاو

 هخيش ىدبأو

 يف هتبغر يروفنراهسلا
 «دواد يبأ نئسل حرش عضو

 ىف هدعاسي نأ هنم بلطو

 هيف هل نوكي نأو ءكلذ
 هملقو نيمألا هدذضع

 أدبم كلذ ناكو «بتاكلا

 خيشلا ناكف «هلابقإو هتداعس
 ناظملا ىلإ هدشري
 يتلا ةيملعلا رداصملاو

 اهعمجيف «داوملا اهنم طقتلي

 ذخأيف هخيش ىلع اهضرعيو
 ام كرتيو ءءاشي ام اهنم

 حرشلا هيلع يلمي مث «ءاشي
 باتك نوكت اذكهو «هبتكيف
 حرش .يف دوهجملا لذب»

 ةسمخ يف («دواد يبأ نتس

 كلذ حتفو ءرابك ءازجأ

 فيلأتلا يف هتحيرق

 يف هرظن عسوو «حرشلاو
 هعبطب متها مث «ثيدحلا نف

 ءةيدنهلا عباطملا يف

 .هجارخإو هحيحصتب ةيانعلاو

 سيردتلاب هلاغتشا ناكو

 ىف ذخأي ال ءًاعربتو ًاعوطت
 رفاس امدنعو ارجأ كلذ

 يررفنراهسلا هخيش ةبحصب
 اه 55 ماع جحلا ىلإ

 ةفالشلاو ةماعلا ةزاجإلا

 ليلخ خيشلا نع ةقلطملا

 .دمحأ

 ًامركم دنهلا ىلإ داعو
 دق «ءابعألاب ًالقثم ًاببحم
 ءراصبألا هيلإ تصخش

 «عباصألا هيلإ تعفتراو

 سيردتلا ىلع لبقأف
 هتمه عيمجب فيلأتلاو

 زاجحلا يف هخيش يفوتو
 ةسائرو ةخيشملا هيلإ تلاآف

 ء«ءثيدحلا سيردت

 ةيبرت ىلع فارشإلاو
 زكارمب لاصتالاو «هباحصأ

 .هلوح ةرشتنملا ملعلا

 يتلا ةينيدلا تاعامجلابو

 ردصتو هيلع يقتلتو هب ذولت

 ىقتلم هتيبو .هيأر نع



 يولهدناكلا ايركز دمحم كي يولهدناكلا ايركز دمحم

 نيدراولاو ةبلطلاو ءاملعلا

 .نيرداصلاو

2202 
 ةرونملا ١ .

 ديزي ام تافلؤملا نم هل

 اهنم ًافلؤم )١40( ىلع
 نمف ءطوطخملاو عوبطملا

 :ةعوبطملا هتافلؤم

 ةداعس تابس أ -

 هلقن /ةنسلاو باتكلا ءوض

 يمظعألا :ديعس ةيبرعلا ىلإ

 نسحلا وبأ هل مدق ؛ يودذنلا

 جوخو هأرق ؛يودنلا

 دبع هيلع قلعو هئيداحأ
 :.طوؤانرألا رداقلا

 «دشرلا ةبتكم :ضايرلا

 .صءهم ها4

 مجارتلاو باوبألا

 ينسحللا يلع نسحلا

 ءروقتراهس - .يودنلا

 يف ترئأ بتكو تايصخش )١(

 يلع نسحلا وبأ /يتايح
 - 560 ص يودنلا ينسحلا

 جم يمالسإلا ثعبلا ءال5

 ناضمر)_؟-١ عا

 ١9١٠ ص ا(ه +١4 لاوشو
-*6 1 

 «ةيويحيلا ةعبطملا :دنهلا

 .جم ؟ما١791 ةمدقملا

 لح ينف دوهجملا لذب -

 دمحأ ليلخ /دواد يبأ

 - .(قيلعت» يروفنراهسلا

 نايرلا ةبتكم :ةرهاقلا

 يفو .ءنانبل يف عبطو)
 كلا .(. . .ةيدوعسلا

 ىلإ كلاسملا زجوأ

 راد ٠ توريب .كلام أطوم

 .جم ١6 ء«ه٠٠4١ ءركفلا

 :ةمركملا ةكم -.* ط

 ١4٠0٠ «ةيدادمإلا ةبتكملا
 .جم ١١ ها5٠5

 ىلع .يراردلا عمال تا

 دوعسم يبأل /يراخبلا عماج
 ؛يهوكنكلا دمحأ ديشر

 دمحم ايركز يأ طبض
 - .(قيلعت) يقيدصلا ىيحي
 ةبتكملا :ةمركملا ةكم

 ىها94 948 «ةيدادمإلا
 .جم 1٠

 ءزجو عادولا ةجح
 .7 ط - .لي ىبنلا تارمع
 ءءاملعلا ةودن :ونهكل -
 ها848#٠ ةمدقملا

 .صال

 /ةيحللا ءافعإ بوجو

 ءديشرلا

 :قشمد  .قاقدلا فسوي

 ةكم ؛ثارتلل نومأملا راد

 «ةيدادمإلا ةبتكملا :ةمركملا

 .صا)ل ءه

 هيلع قلعو هققح :"” ط

 نيمأ ديرف هثيداحأ جرخو
 تاقيلعت هعمو ؛يوادنهلا

 :توريب  .زاب نب زيزعلا
 ءها408 ءليجلا راد
 .ص

 :ةقيرطلاو ةعيرشلا -

 ةققحم ةميق ةيملع ثاحبأ

 /ةنسلاو باتكلا ءوض ىف

 كلم نب ظيفحلا دبع ةمجرت
 راد :ةرهاقلا - .قحلا دبع

 هاك

 .سص 4

 امو هل ام :يدودوملا

 :ةرهاقلا  .؟ ط  .هيلع
 .ها189١ «ءماصتعالا راد

 يدودوملا ذاتسألا -

 - .هراكفأو هثوحب جئاتنو

 كلم :ناتسكاب ءروف لئال
 .صا١١ ءهاا"ةا/ ءزنس

 حرش يف يراردلا عمال

 .جم ل «يراخبلا

 يف يردلا بكوكلا



 (ماخخل_-1519)ه1 4:8 141)

 .يداصتقا

 قوقحلا ةيلك يف جّرخت

 ١957 ماع ةرهاقلا ةعماج

 ثيح اكيرمأ ىلإ رفاسو «م

 ةعماج نم داصتقالا

 يف ةفسلفلا هاروتكد

 .داصتقالا

 ةيلك سسؤم وهو

 ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا

 ١95٠ ماع ةرهاقلا ةعماجب

 يف داصتقالا ريزوو م

 ماع ملاس حودمم ةموكح

 ماعلا نيمألاو م 9/8

 لودلا ةعماجل دعاسملا

 ةيداصتقالا نوؤشلل ةيبرعلا

 سيئر رخآو «م “/١91 ماع

 .رصمب ءاصحإلاو عيرشتلاو
 ةغللا روضعو

 .(0ةيبرعلا

 : هتافلؤم نم

 تالواقملا فيلاكت

 مارهألاو 17/155 روصملا )١(

 ةيروهمجلاو ١7/55 رابخألاو
 ه4
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 قرطلاو يضارألا ميساقتو

 ملاع :ةرهاقلا "  ط
 ال9 به 1504 «بتكلا

 .ص

 يف تاعماجلا رود

 ةيداصتقالاةيمنتلا

 «توريب  ةيعامتجالاو
 .صص "5 فه لالوا

 لاوحألاو رامعألا

 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 151 ءرشنلاو ةمجرتلاو

 .ص 585 مه

 تاقالعلا يف ةمدقم

 ”  ط  ةيلودلا ةيداصتقالا

 ةضهنتلا راد :توريب

 هاا «ةيبرعلا

 دوقنلا ىف ةمدقم -

 راد :توريب  كونبلاو
 ىه اا"مىا/ «ةيبرعلا ةضهنلا

 .ص 5

 رداقلا دبع يكز دمحم

 (ماق15:50-41(ه1405-154)

 «ىفحصلا «ىماحملا

 .يوغللا

 سيسرف ةدلب يف دلو

 ةيقرشلا ةظفاحم لامعأ نم

 رداقلا دبع يكز دمحم .

 ةسردمب قحبتلا ءرصمب

 ةنس اهنم جرختو «قوقحلا

 ىلع ًالصاح 5

 نيع .قوقحلا سناسيل
 .ةسايسلا ةديرجب ًاررحم

 لمع اهقالغإ دعبو
 ةلجم ردصأ مث .ةاماحملاب

 ترمتسا يتلا ؛لوصفلا»

 ًاررحم نيعو .تقولا ضعب
 ةنس يف مارهألا ةديرجب

 "١9 ةنس ذنمو ., “ال

 وحن يفحصلا هدومع أدب

 ءاقلإل يعدو .رهظي ءرونلا

 يف ةرهاقلا ةعماجب ةفاحصلا

 ىلع فرشأو .194851 ةنس

 ةافو دعب مارهألا ةديرج

 نوطنأ اهريرحت سيئر
 ىلإ ١454 ةئس نم لّيمجلا

 هذه يفو 1868٠. ةئس

 ةسسؤم ىلإ لقتنا ةنسلا

 ىتح لظو ««مويلا ٍرابخأ»
 هدومع بتكي هتافو

 يف ««رونلا وحن» روهشملا
 يف ريتخاو .رابخألا ةديرج

 ريرحتل ًاسيئر ١997 ةنس

 ةعبطلا يهو .؛راتخملا»

 ةيوضعل بختناو . تسجيد

 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 198٠. ةئس



 ًاباتك رشع ةينامث كرت
 : يه

 .قيرطلا ىلع مادقأ

 .ذاتسألل ذيملتلا لاق

 .ردق مأ ةدارإ -

 .عوطقملا طيخلا -.

 .بارت نم داسجأ

 .تريغت ايندلا -

 .ونبماربأ ةجاوخلا .-

 نم روكس دلا ةئحم -

 15675 *١61 

 ةماركلاو ةيرحلا

 .ةيناسنإلا

 .لئاسمو لئاسر -

 .ناسنإلا يف . هللا

 .ةجودزم ةايح .-

 .ةئيطخلا ةفاح ىلع

 .ءاسنلا نم جذامن -

 .ةئيطخلا ءاعو

 وحن» نم تاراتخم -

 .«رونلا

 كل

 290 سانلا نم تاتشأ -

 دهاجم
 ماكل 19120 (ها 4"

 «خرؤملا «بتاكلا

 .ىبتكلا

 ىلع مولعلا ءىدابم ىقلت
 ناخ ةسردم ىفو «هدلاو

 يلع دمحم ةسردمو « رفعج

 رضحو «ةيريخلااشاب

 هزاجأو ءءاملعلا سورد

 بتكلاب ىنتعاو .مهضعب
 .ًافيلأتو ٌةراجتو ًةعلاطم

 :هتافلؤم نمو

 يف ةيقرشلا مالعألا»

 ةرشع ةعبارلا ةئاملا

 «يمويبلا بقانم» ««ةيرجهلا
 ؛يعافرلا مامإلا بقانم#و

 ةصاخلا بتكلا سرهف»و
 «نادووسلاو رصمب

 ةريسلا يف ةيفولا ةصالخلا»و
 ةثالثلاو .اهريغو «ةينيسحلا
 .ةطوطخم ةريخألا

 تاعومجم ىدهأ للم

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(

 مالعإلا ليلد ةققف ص

 ثارتلا ما05 ص مالعألاو

 5١9. ص يعمجملا

 يرامُغلا دمحم نب يمزمزلا دمحم

 «تابتكم ةدعل بتكلا نم

 ةبتكملو «ىصقألا دجسملا

 « سيرابب تاغللا ةسردم

 «نديل ةعماج ةبتكملو

 90ه »

 ريعو .٠

 يرامُعلا

 (ماكد1511-١4)(ها0١11- 1".)

 «ىفوص «لضاف ملاع

6 
 .قفحم

 نب يمزمزلا دمحم وه
 .يرامغلا قيدصلا نب دمحم

 نع ذخأو ةجنط ىف أشن

 ىلإ لحتراو ءاهئاملع

 ىف أرقف ١49 ةنس ةرهاقلا

 .ةجنط يف

 : اهنم

 قيرطل راصتنالا

 :ةرهاقلا .رايخألا ةيفوصلا

 ماو «قرشلا ةعبطم

 .صة'؟

 ةريسلا يف ةيخيراتلا رابخألا (؟)

 اهدعأ) هل مجرتملل /ةيكزلا

 . (ديشرلا دمحم خيشلا



 ةنارج ريهز دمحم

 ديسلا نيب ةرظانم -

 يمزمزلا دمحم ةمالعلا

 ملقب /ضقانتملا ينابلألاو

 نب يمزمزلادمحم
 مدقو اهيلع قلع ؛قيدصلا

 :ندرألا ءنامع .فاقسلا

 ءيوونلا مامإلا راد

 ه5

 نم ةقباسلا تامولعملاو

 .ريخألا

 ةنارج ريهز دمحم

 (م14:8-1541)(ه ١401-1

 .ماحم « ىنوناق

 ةجرد ىلع لصح

 نم نوناقلا يف ةاروتكدلا

 ًاذاتسأ حبصأ مث «سيراب

 قوقح ةيلكب ماعلا نوناقلل
 لمعلا لضف مث . .ةرهاقلا

 يف كراشو «ةاماحملاب

 اياضقلا نم ديدعلا

 . . ةساسحلا

 قيرح باقعأ يفو
 198017 رياني 75 يف ةرهاقلا
 ًاريزو رهام يلع هراتخا م

 مث ,ةيعامتجالا نوؤشلل
 دعب تالصاوملل ًاريزو

 .ةروثلا

 مال

 ةلودلا ةزئاج ىلع لصح

 هباتك نع م ١958 ماع

 يذلا ءزيمتملا ينوناقلا

 عجارملا مهأ نم ربتعي
 ةلودلا قح» ةينوناقلا

 لاومألا ىلع دارفألاو

 ,©06ةماعلا

 .ىرخأ ةينوناق بتك هلو

 لالج داعس دمحم

 (ماكخ#-0١1951)ه14- 154)

 .بيطخ «يرهزأ

 ديعصب اينملا يف دلو

 ةيملاعلا ىلع لصحو ءرصم
 يف هاروتكدلاو ءرهزألا نم

 ءًاسردم لمعو «ةعيرشلا
 هقفلاو لوصألل ًاذاتسأ مث

 ةعماج يف ةعيرشلا ةيلكب
 «ءقشمد ةعماجو .رهزألا

 ةيمالسإلا ةعماجلاو
 .نادوسلاب

 ين ًاعراب ًابيطخ ناكو

 ءاقومرم ًابتاكو «لفاحملا
 نيرشع ىدم ىلع لظ دقو
 ايموي ءىراقلل بتكي اماع
 «ةيروهمجلا» ةديرجب هدومع

 ةيرضم ةيصخش ةئام )١(

 .5798- 5١5 ص ةيصخشو

 «ةنسو نآرق#» ناوئنع تحت

 خيشلا هدذعب نم هالوت يذلا

 : هتافلؤم نم

 .هقفلا لوصأ يف سايقلا

 لوصأ يف نايبلاو خسنلا

 .هقفلا

 تابثإ يف اهلمعو ةنسلا

 .ماكحألا

 يف هددعتو قحلا ةدحو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 (ماكخد 2 0)(ه1 109

 « بيدأ «بيطخ ءملاع

 .ظعاو

 ةيملعلا ةضهنلا لاجر نم

 .ةيروسب

 ءةيلاع ةمه اذ ناك
 ملعلا ةمدخ يف ًارهاس

 نيئجاللاو ءاملعلاو

 مهل اعفاش «نيعطقنملاو

 ًافصنم .مهايإ ًادعاسم
 «نيملاظلا نم نيمولظملل

 .7371 - ١9 ص ةيصخشو



 يوازمحلا شيورد نب ديعس دمحم 84 ىشحجلا دمحأ نب ديعس دمحم

 مهرذحمو راجتلا ًاظعاو

 .ةدسافلا تالماعملا نم
 مهنيكاكد يف مهيلع ددرتي

 يفوتو ءاليوط توريب يف
 ,30ككاح

 : هتافلؤم نم

 ةمالس ىلع ناهربلا

 ناصقنلاو ةدايزلا نم نآرقلا

 «قشمد ؛توريب 4 ط

 ١7948 «يمالسإلا بتكملا

 .ص ١١٠١ .ه

 هيضتقت حالصإ : ةوبنلا -

 راد :توريب - هللا ةمحر

 .ه 184 «ةيبرعلا

 خيرات يغ حاضيإلا -

 - حالطصالا ملعو ثيدحلا

 بتكملا «توريب ؛قشمد

 املا اها 0١ يمالسإلا

 .ص

 - رمقلا دايثراو مالسإلا 53

 ءةيبرعلا راد :توريب
 مه 6

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 ل 31" ص يرجهلا رشع
 ةقباسلا تافلؤملاو <55.

 .نيساي يدعس مساب تدرو

 يشجلا
 )19-141١ه()15١-55١ا(

 .رعاش « بيدأ

 فيطقل المهأ نم

 .ةيدوعسلاب

 .ناضمر ١4 يف يفوت

 هامسأ رعش ناويد هل

 :ناويدو «طوطخم «ماغنألا»

 ."”ىركذلا بارحم

 شيورد نب ديعس دمحم

 يوازمحلا

 )م اةال84- امكه5)(هالتل_15"1

 دالبب فارشألا بيقن

 .ماشلا

 قشمد ءاملع ىلع سرد
 هتسارد لصح نأدعب

 ةلمج لانو ءةيوناثلا

 .هخ ويش نم تازاجإ

 يف فارشألا ةباقن ىلوت

 ىتح اه 15١ نابعش

 .هتافو

 مجارت يف ديفملا تسرهفلا (؟) |
 1١68/١ جيلخلا مالعأ

 رصعلا ءارعش «64

 1 ةريزج يف ثيدحلا
 ردطملا يف هتدالوو 0

 ها #1"/ :ريخألا

 لامعألا يف ةمهاسم هل

 يف كرتشاو ءةينطولا

 تاكرش ةدع سيسأت

 امك ءةمهاسم ةيداصتقا

 .اهتسائرو ةيمسرلا سلاجملا

 يف بطخلا ىلوتي ناك

 ىركذ يف هتحص نابإ
 نم هريغو يوبنلا دلوملا
 .ةينيدلا تايركذلا

 ىدهأ م ١165 ماع يف

 نيمث طوطخم ةئامثالث
 «قشمدب ةرهاظلا ةبتكملل

 ىدهأم ١45٠ ماع يفو

 ةعطق 08 ىنطولا فحتملا

 .ةعئارلا طوطخلا نم

 تالاقمو ةريثك ثاحبأ هل

 ةيداشرإو ةيعامتجاو ةيبدأ

 ناكو  فحصلا يف ترشن

 ندمتلا ةلجم صخي

 20 ةريشكلا

 : هتافلؤم نم

 ةأرملل مالسإلا ةياعر

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ (6)

 "لكك ص يرجهلا رشع

 ةيمالسإلا ةوعدلاو ةاعدلا

 4848٠ - 441١. /؟ ةرصاعملا



 يوازمحلا شيورد نب ديعس دمحم

 نم صوصنلا ءوض يف
 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا

 ١97 0؟:قشمد - فيرشلا
 .ص ١44 .ه

 ؛ىدرب عبن :ناتيصو -

 :نمض) ىدرب ىرجم ةيطغت
 ةنيدم يف ةيراجلا ةايملا ملع
 «ةبيتق راد :قشمد  قشمد

 .(هه 5

 يدوماعلا ديعس دمحم

 اوكا 18:92م 1411-15

 ررحم «ركفم «ءبتاك

 * .يفحص

 «ةمركملا ةكم ىف دلو
 . حالفلا ةسردم يف جرختو

 امك هز“"١9 ماع ىتح

 ةطبار ةلجم ريرحت سأر

 ىتح يمالسإلا ملاعلا

 ىلع فرشأو ء«ه4

 توص ةديرج ريرحت ةسائر
 .ةريصق ةرتفل زاجحلا

 سلجمب ًاوضع ريتخا

 رثآ ىتح هب لظو ءىروشلا
 يفحصلا لمعلل غرفتلا

 .بدألاو

 ةراذو لبق نم ريعخا

 مولعلل ىلعألا سلجملا
 نم ناك و .بادآلا و

 كح

 يف نيسسؤملا ءاضعألا

 ةنجلو «شرقلا عورشم ةنجل

 رشن ةنجلو .«فيلأتلاو رشنلا
 خيراوتلا تاطوطخم

 فقوتت نأ لبق «ةيزاجحلا
 .لمعلا نع ناجللا هذه

 اتلجمهل ترشن

 لالهلاو فطتقملا

 «هجاتنإ نم ًاريثك ناتيرصملا
 ةطبار يف ًاوضع ناكو

 ةرهاقلاب ثيدحلا بدألا

 رعاشلا اهسأري ناك يتلا

 .يجان ميهاربإ

 بلغأ يف هتاباتكب كراش

 ةيلحملا تالجملاو فحصلا

 تالجملا ضعب يفو

 دقو .ةيبنجألا تاعاذإلاو

 ةعجارم يف هناقتإب فرُع
 اذه هلمع عمجو «بتكلا
 «تادذلجم ةثالث يف

 :ثاونعب تردصو
 .20:بتكلا ثيدح

 نم»

 ع يمالسإلا ملاعلا رابخأ )١(

 2(ه 1411/8/4) 6

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 ١64/١. برعلا ةريزج

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 مجعمو 74/7 نييدوعسلا

 ص ةيبرعلا ةريزجلا يخرؤم
 نويدوعس ءابدأو 249 - 88

 - ةلجمو «5668 9 17” ص

 يدوماعلا ديعس دمحم

 :ةيملعلا هراثآ نمو

 - ىرخأ صصقو زمار

 «يعافرلا راد :ضايرلا

 ايند) - ص "56 ءعه *

 ١ ؛صصتقلا

 .مالقألا سوؤر -

 .ةيسنم .دئاصق -

 ةنيدملا  قحلا لق

 ةنيدملا ةسسؤم :ةرونملا

 ه ١14٠ «.ةفاحصلل

 باتك نم رصتخملا

 مجارت يف رهزلاو رونلا رشن
 نرقلا نم ةكم لضافأ
 عبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا
 وبأ دادرم هللا دبع /رشع

 بيترتو راصتخا) ريخلا

 - (يلع دمحأ عم كارتشالاب

 «يبدألا يدانلا :فئاطلا
 .جم ؟ 2ه 894

 عالا جم يمالسإلا ثعبلا -

 ةلجسو و١٠٠ ص 0

 ء(ه645 نابعش) ١84

 رفص) 7٠١ ع لصيفلاو
 زاجحلا مالعأو ء(ه4

 رشع عبارلا نرقلا يف

 / يرجههلا رشع سماخلاو

 بتاكلا ةيوه 1 خا

 16 ص يكملا



 ملسملا ديعس دمحم

  ةدوجمو ةثقتم ؟ ط

 .ةفرعملا ملاع :ةدج

 .ص 554١ هلق

 :ةدج  يقاروأ نم -

 يه ا*5*8٠* نشنلل ةماهت

 يبرعلا بأتكلا) - ص قران

 65 ؛يدوعسلا

 ء"” ط  انخيرات نم

 :ضايرلا  ةديزمو ةحقنم

 ءه ١4١٠١ ءةلاصألا راد

 .ص 6

  بتكلا ثيدح نم

 «يبدألا يدانلا :فئاطلا
 .ص 74/8 ءه 848

 ةماهت :ةدج -؟«اط

 جم " اه *١5 «رشنلل

 يبرعلا باتكلا)
 .(ا/ا/ ؛يدوعسلا

 - يتايعابر نم -

 ١5١٠١ ء.فلؤملا :ضايرلا

 .صا “١١ .ه

 ١ ديعس لمحم

 )»م 1551١1-4559١ه1115-5)

 .ثحاب « بيدأ

 فيطقلا ةنيدم يف دلو

 ىقلت اهيفو :ةيدوعسلاب
 ىلإ اهرداغ. نأ ىلإ :«هتسارد

 دحأب قحتلاو ءدادغب

 ل

 ةغللا ةساردل اهدهاعم

 ىلع لصح امك «ةيزيلجنإلا
 كسمو ةبساحملا يف مولبد

 .رتافدلا

 يفحصلا لمعلا سرامو
 «ةيروهمجلا» ةديرج يف

 ريرحت سأرتو ءدادغبب
 يف «نارهظلا رابخأ» ةديرج

 نوئف فرعو ءاهرودص لوأ
 يف بتكف «ةفلتخملا ةباتكلا
 ةلاقملاو ةصقلاو رعشلا

 رشنو ءدقنلاو خيراتلاو

 اهزربأ لعل «يبرعلا ملاعلا

 و «ةفاقثلا» و «بيدألا»

 امك ««برعلا» و «بادآلا»

 ربع ةيفاقثلا ةايحلا يف مهسأ

 يف ةددعتملا هتاكراشم

 تارضاحسملاو تاودنلا

 .تارمتؤملاو تايقتلملاو

 ةعوبطم تافلؤم ةدع هلو

 امدنع» عبارلا هناويد :اهنم

 باتكو «سمشلا قرشت
 :دوسألا بهذلا لحاس»

 .«ةيخيرات ةسارد

 تناك بتك ىلإ ةفاضإ

 اهنم ءدادعإلا تحن

 ةيفارغج ةيخيرات ةعوسوم

 باتكو ««خيراتو ةراضح
 وحنلا طيسبت) :ناونعب

 .©0«يبرعلا

 ىفطصم ديعس دمحم

 )م 1510١-556ه ١695-6

 .بتاك « ىفحص «بيدأ

 سردو ءةدج يف دلو

 ءحالفلا ساردم يف

 اهتداهش ىلع لصحو

 .ه ١9/5 ماع ةيوناثلا

 هليمز عم ردصأ
 نيدم وبأ حاتفلا دبع

 ةديرج ىيحي نيمأ دمحمو

 ١/5 ماع يف ؛ءاوضألا»

 لوأ تربتعادقو .ه

 يف ةدج يف ردصت ةديرج

 اهنأ الإ ءيدوعسلا دهعلا

 دعب رودصلا نع تفقوت
 اهرخآ ناك .ًاددع ما/

 .ه ١1/8 يف رداصلا ددعلا

 رادصإ يف ًاضيأ كراشو

 باتك» ةيرهشلا ةلسلسلا

 قافآ .68"1 ص (ه 6

 "* عا س ثارتلاو ةفاقثلا

 .(ه.1416 رخآلا عيبر)



 يلكرزلا ميلس دمحم ١ع ىجناقسلا دمحم
 ."0«ءاوضألا

 :اهنم «ةيسردملا

 - حيحصلا ريبعتلا
 ةبتكم :حاجنلا ةبتكم :ةدج
 ةعبارلا ةنسلل) ركاش
 يف عبط (تانبلل ةيئادتبالا

 نرقلا نم ةيرجهلا تانينامثلا
 ش .يضاملا

 قباسلا ناوئعلاب باتك -

 ةيئادتبالا ةثلاثلا ةنسلل
 . . تانبلل

 ةلالج ةايح خيرات -
 ةبتكم :ةدج - لصيف كلملا

 ءركاش ةبتكم :حاجنلا

 ةسداسلا ةنسلل) ه5

 .(ةيئادتبالا

 :رسيملا ريسفتلا

 رهشأ نم ةسبتقم تاصالخ
 هفلأ /ةربتعملا ريسافتلا

 حرش) طايخ هللا دبع

 يف باتكلاو ءابدألا مجعم )١(

 ط) ١9 ١" ص ةيدوعسلا

 نيفلؤملا مجعمو قل

 ص ةيدوعسلا يف باتكلاو
 ةنيدملاو .(5 ط) ١8

 ١ 6/1/١ ١4 ةفشل

 /ا١/12 1١و عد مه

 .(ه 46

 (هعبط ىلع فرشأو هتادرفم

 :حاجنلا ةبتكم :ةدج

 اه ١الال ءركاش ةبتكم

 سرادملاب ةثلاثلا ةنسلل)
 .(ةطسوتملا

 ةعلاطملا ىف ديدجلا

 هلّدع) تاظوفحملاو ةيبرعلا

 شغيرب نسح دمحم
 -(ريقش ديس دومحمو

 ةماعلا ةسائرلا :ضايرلا
 ها ١5١٠86 «.تانبلا ميلعتل

 يئادتبالا يناثلا فصلل»

 .(تانبلل

 تاطوفحملاو ةعلاطملا -
 - (نيرخآ عم كارتشالاب)
  «حاجنلا ةبتكم :ةدج

 ةيتاثلا ةنسلل) ه

 .(تانبلل ةيئادتالا

 يجئناقسلا دمحم

 (ماقكك 1180014316 10

 «ىفحصلا بتاكلا

 فلؤملاو جتنملاو ثحابلا

 .ىعاذإلا

 ليثمتلا ةسردمب فجنلا مث
 ًافظوم لمعو «يبرعلا

 ًاررحم ًايفحص مث «ةفاقثلا

 ةنس ىكثح لمعلا ةديرجب

 ةايحلا» ةلجمل ًادعاسم

 .«ةيفاقثلا

 ةسردم ةيدشرلا

 يف يبرعلا ءانغلاو ىقيسوملا
 هه 505|١ « سندوت

 سنوت ةئليدم ةقرف

 .حرسملل

 « سنوت - نانرت .سيمخ

 ه١

 ىحرسملا فيلأتلا داور.-

 «سنوت - (يندملا نيدلا زع

 ةنينادملا

 يلكرزلا ميلس دمحم
 (ماكختك -00١15)(ه 1317

 .يعاذإ « يقشمد رعاش

 بدتنا .كبلعب يف دلو
 دنع ةيروسلا ةعاذإلل ًاريدم
 ةتس ةدمل م 1451/ اهسيسأت

 قشمدب ًاليوط ىنغت .رهشأ

 ه١١ ص نييسنوتلا ريهاشم (9)

617 



 يرب دايس دمحم تف دمحألا ناميلس دمحم

 نم هرعش عيمجو ءماشلا

 .يدومعلا

 ايند» عوبطم ناويد هل -

 طوطخيم ناويدو «ماشلا ىلع

 تالاقمو «ةيماش تاحفن»

 باتكو «'ملقلا تاثفن»
 .200(تالحرا

 دمحألا ناميلس دمحم

 )م ا١وماط-6١9١1)(ها5١ 21 159

 يودبب فورعملا رعاشلا

 رعاشب ًاضيأ بقلو «لبجلا
 .ةيبرعلا

 برق «اغير» ةيرق يف دلو

 مظن .ةيروس يف ةيقذاللا

 ةرشع ةعبارلا يف وهو رعشلا
 هتسارد متأو ءهرمع نم

 «(ةيقذاللا) ةنيدم يف ةيوناثلا

 يف قوقحلا سرد مث
 بختنا .(قشمد ةعماج)

 ىدعبو لالقتسالا لبق ًابئان

 يف ةرازولا ىلوت امك

 ءلو66 .1984 ماوعألا

 ءةحصلا ةرازوك ءم 5

 .ءابنألاو ةياعدلا ءداصتقالا

 كرت م ١9686 ماع يفو

 4ع ٠١ جم بتكلا ملاع قفقز

 نم (ه 1١41٠١ رخآلا عيبر)
 . ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر

 ثيح (,(©(24 ماع ىتح

 اهنمو «لوبناتسا ىلإ لقتنا

 ماع يفو «نادلب ةدع ىلإ

 .اهب ةمئادلا هتماقإ تناكف

 عمجملا يف ًاوضع ناكو

 يفو قشمدب يبرعلا يملعلا

 .ًاضيأ ةرهاقلا

 ددعلا ىف ًاصاخ ًافلم راهنلا

 1١981 ربمتبس / ١
 ففز

 باتك هيف ردص امك
 ءاخإو لبجلا يودب :ناونعب

 - .رتيعز مركأ /ةنس نيعبرأ

 ةجحلا وذ) 04 ع لصيفلا (9)
 جم بتكلا ملاع .(ه

 ةلاسر) هالا ص ”عا'

 ع عمتجملا (ةيفاقثلا ةيروس

 (ه 00/1101/1١

 يف ةمجرت هلو .558 ص

 ص ةيروس :ةمأ يف تالاجر

 داحتا ءاضعأو .04 - 5

 -ا/95 ص برعلا باتكلا

 يبرعلا رعشلا ناويدو 51
 مجعمو قه ١*6

 ةراعتسملا ءامسألاو باقلألا

 مجعمو 2114 0١. ص

 35 ص درونملا مالعأ

 ص نورصاعم برع ءارعشو
 هةر دك فدكت

 ءرشنلاو تاساردلل

 هآك5

 هتريس يف باتك ردص امك

 لبجلا يودب :ناونعب هرعشو

 :برعلاو ةيبرعلا رعاش
  سبنق ليمج مركأ ةسارد

 ١5١٠١ «ءةفرعملا راد :قشمد

 .ص 18١ .ه

 ًاعوبطم هرعش ردصو
 :ناونعي

  لبجلا يودب ناويد

 .ةدوعلا راد :توريب

 .ص ه١6 ءه 4

 يودب رعاش ةياكح -
 ينيدراملا ريهز - لبجلا

 .(عبطلا تحت)

 يرب دايس دمحم

 (ماؤو1919-4)(هل1416-18)

 .لاموصلا سيئر

 ةيميداكألا نم جارخت

 ماع ايلاطيإ يف ةيركسعلا
 يشتفم سيئر .ما56"

 .بئانو لينولوك مث ءةطرشلا
 ينطولا شيجلا دئاق

 ماع هئاشنإ دنع يلاموصلا
 ءدئاق م ماك

 بالقنا رثإ ًاسيئرف ءًالارنجف
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 مامش دمحم كلو يضاقلب يلذاشلا دمحم

 ةروثلا ةفسلف :باتك هل

 .'7ةيلاموصلا

 )م ا١ة9ال4_- ١5١ ١)(ه1ا م2115

 .هيقفلا ملاعلا

 هقفتو 2«.سنوتب دلو

 دغبو «ةنوتيزلا عماجب

 نأ ىلإ ءمظعألا عماجلاب

 ةينوتيزلا ةيلكلا ةخيشم ىلوت
 نكس سرادم ةرادإو

 ًارضاحم ناكو ءةبلطلا

 ًامامإو «ةيسنوتلا ةعاذإلاب
 ءاشاب ةدومج عماجب

 يمالسإلا سلجملاب ًاوضعو
 ش .ةرهاقلاب

 : هتافلؤم نم

 يف مالعألاو مالعإلا ليلد )١(
 .894 ص يبرعلا ملاعلا
 يف هتدالو خيرات دروو

 .م16137 :رخآ ردصم

 ه50 ص نييسنوتلا ريهاشم )0(

 مكأ -

 )م اةؤؤذك_د:د:)(ه اة اة مدتب)

 ررحم «يوبرت «خّرؤم

 ةياجب ةيالو ديلاوم نم

 ةعماجي سرد ءرئازجلاب

 لصحف «سرابب نوبروسلا
 ةداهشو سناسيللا ىلع اهنم
 ةفسلفلا يف ايلعلا تاساردلا
 ثيح «ةفاحصلا يف لمع مث
 ةينطو ةلجم سيسأت ىلإ دمع

 رثإ ضرعتو (ايقيرفأ) اهاّمس
 تاقحالم ىلإ كلذ
 نم ةرمتسم تامكاحمو

 ذنمو .ةيرامعتسالا ةطلسلا
 لمعلا ىلإ داع م 148٠ ماع
 ةدع هيف لغشيل ميلعتلا يف
 .ةريبك بصانم

 سراف .٠ .رداقلا دبع)

 بئاوش ةلازإ) و (ناميولا

 ."”(خيراتلا نع رامعتسالا

 مامش دمحم

 (ماقكا 151:0 (هل4 )14"1 11١

 «ثحابلا «هيقفلا «ملاعلا

 .ققحملا

 رفص) 7 ع لصيفلا (©

  6٠صاه 1١15.

 «سنوت ةنيدمب دلو

 ةينافرعلا ةسردملاب ملعتو

 ةيريخلا ةيعمجلل ةعباتلا

 عماجبو «ةيمالسإلا
 عماجلاب سردو .ةنوتيزلا

 دهاعملاب قحتلا مث «مظعألا

 جرختو «ةيوناثلا ةيملعلا

 ةبلط نم جاوفأ هيدي ىلع
 نيسمخ ىدم ىلع ملعلا

 اماع

 يف ةيملع ًاثوحب رشن
 لثم «ةريثك دئارجو تالجم

 ءكحتفلا)» و «ةيادهلا»

 ةيملع تايقتلم يف كراشو

 ةيمالسإ تارضاحم ءاقلإب

 ,(©ةيبدأو ةيخي يراتو

 : هراثآ نمو

 رابخأ يف سنؤملا
 يبأل /سنوتو ايقيرفإ
 يبأ نب دمحم هللا دبع

 فورعملا «ينيعرلا مساقلا

 قيقحت) رائيد يبأ نباب

 :سنوت "  ط  (قيلعتو
 ءه ١1*8إ/ ةقيتعلا ةبتكملا

 انئثارت نم) - .ص 55

 2(« « يمالسإلا

 رفص) ١76 علصضيفلا (8)

 ريهاشم 21" ص ا(ه

 .6؟© ه3 ص نييسنوتلا



 مامش دمحم

 نامزلا لهأ فاحتإ

 دهعو سنوت كولم رابخأب
 يبأ نب دمحأ /نامألا

 كارتشالاب قيقحت) فايضلا
 ا” طا (نيرخآ عم

 «ةيسنوتلا رادلا :سنوت

 .جم م هل

 ءانب ىلإ لوصألا حاتفم -

 /لوصألا ىلع عورفلا
 .(قيقحت) يناسملتلا فيرشلا

 ىف ىناوئشلا ةيشاح

 بارعإلا ةمدقم حرش
 .(قيقحت)

 ٍنوجرع

 ماده 194:5ه 14#

 ةيعاد :ءليلج ملاع

 ةظفاحمب وفدأ يف دلو
 رهزألا يف جرختو «ناوسأ

 ةيماظنلا ةيملاعلا ةداهش ىلع
 ةداهش لانو 1474 ماع يف
 مث 2197ه ماع صصختلا
 رهزألا دهاعمب ًاسردم نيع

 ةيلك ىلإ اهنمو «فيرشلا
 ًاسردم مث «ةيبرعلا ةغللا
 يتلا نيدلا لوصأ ةيلكب
 .دعب اميف اهديمع حبصأ

 لا

 ًاليمعو ةيردنكساإلا

 .اهدهعمل

 بصانم ةدع ىلوت دقو
 نم مهاس ةيمالسإ لود يف

 ةوعدلا عفد يف اهلالخ

 ىلوت ثيح «ةيمالسإلا
 دهعم ريذم بصنم
 ةيمالسإلا ايلعلا تاساردلا

 نامرد مأ ةعماجب

 ًاذاتسأ مث «ةيمالسإلا

 يف ةيمالسإلا تاعماجلاب
 «ةرونملا ةنيدملاو تيوكلا

 ًارئاز ذاتسأ لمع امك
 ًاذاتسأو ءيزاغنب ةعماجب

 ثيدحلل ايلعلا تاساردلل
 - زيزعلا دبع كلملا ةعماجب

 ةكمب  ىرقلا مأ ةعماج
 رخآ اذه ناكو «ةمركملا

 هتايح لالخ هب موقي لمع

 اهدعي غرفت ثيح «ةلفاحلا

 دمحم ميقلا هباتك عضول

 - ةلاسرو جهنم :هللا لوسر

 ردص يذلا «قيقحتو ثحب

 .هليحر دعب

 هملع ةرازغب رهتشا دقو

 ناكو . .هثحب قافآ قاستاو

 ملاعلا اياضقب نيمتهملا نم
 يف لوجتو . .يمالسإلا

 ةصاخو «ءهراطقأ نم ديدعلا

 نوجرع ميهاربإ نب قداصلا دمحم

 . 0ايسينودنأ

 ةديدع تافلؤم هلو

 :اهنم «ةميق

 يفّيكو دمحم ةمظع -
 .هتلاسر

 :يلازغلا مالسإلا ةجح

 .رئاثلا ركفملا

 .ديلولا نب دلاخ

 .نامع نب نامثع

 2 هللا لوسر دمحم -

 ثحب .ةلاسرو جهنم

 راد :قشمد  قيقحتو

 - جم 5: يه 6 ءملقلا

 خيراتلا قيقحت 3 حاتفم)

 نرقلا باتك :يمالسإلا

 .(يرجهلا رشع عبارلا

 ةحامس يف ةعوسوملا -

 رادلا :ةدج ؟ ط  مالسإلا

 ءه ١5٠85 ءرشنلل ةيدوعسلا

 .جم "<

 امك ةيمالسإلا ةمألا

 " ط - ميظعلا نآرقلا اهديري

 ةيرصم ةيصخش ةئام )١(
 5١8 - 0١١. ص ةيصخشو
 يعولا» يف ةمجرت هلو

 وذ) "١؟ ع«يمالسإلا
 .(ه 1١4٠١ ةجحلا



 سئيس دومحم نب قداصلا دمحم كلي مولعلا رحب نسح نب قداص دمحم

 «ةيدوعسلا رادلا :ةدج

 .ص الآ ه5

 عمتجملا يف هللا نئس

 - .ميركلا نآرقلا لالخ نم
 رادلا :ةذج م” ط

 ال4 هه ١5٠5 ,ةيدوعسلا

 .ص

 هتعبن نم خي دمحم -
 رادلا :ةدج  هتثعب ىلإ

 ه "١4٠ ءرشنلل ةيدوعسلا

 .ص 6

 :يمالسإلا فوصتل ١

 :ةرهاقلا - هراوطأو هعبانم

 .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم

 رادلا :ةدج ”  ط  نآرقلا

 .ه ١99 رشنلل ةيدوعسلا

 .ص 415

 هتياده :ميظعلا نآرقلا -

 لاوقأ يف هزاجعإو

 .نيرسفملا

 .نآرقلا  ضاير نم

 .يمالسإلا ركفلا ةيرح -

 ميدقلا نيب بدألا -

 .ثيدحلاو

 دنع ةيبدألا ةايحلا

 . .مالسإلا لبق برعلا

 .ص 55١ يه ااثمك نسح نب قداص دمحم

 مولعلا رحب
 )م اؤال4 اذ 9 !/)(ها55-116)

 .ةعيشل سلا ءاهقف نم «ضاف

 سردو «فجنلا ىف دلو

 يف .حوطسلاو تامدقملا

 ىلإ رفاس ه 8"1* ةنس

 .نائبلو ايروس

 نيع اه /١51 ةنس يفو

 عرشلل ًايضاق ةلودلا لبق نم

 لقن مث «ناسيم ةظفاحم يف

 نم بلطب ةرصبلا ىلإ
 فجنلا ىلإ عجرو ؛اهلهأ
 يبدألا هطاشن لوازي

 .ىملعلاو

 بتكلا عمج هتياوه

 يف نيرحبلا ةؤلؤل -
 لاجر مجارتو تازانجإلا
 دمحأ نب فسوي /ثيدحلا

 - (قيلعتو قيقحت) ينارحبلا

 «نامعنلا راد :فجنلا

 ًاميدق فرشألا فجنلا )١(

 18/١. ًائيدحو

 هل مدق) يسوطلا يلامأ -

 «ءافولا ةسسؤم .كثاوريب

 .ص اله صم“ ه5 أ

 «بلاط يبأ ناميإ

 ةجحلا» باتكب فورعملا

 يبأ ريفكت ىلإ بهاذلا ىلع

 نيدلا سمش فيلأت «بلاط

 يوسوملا دعم نب راخف

 :داذغب "  ط  (قيقحت)

 ءه ١784 ءةضهنلا ةبتكم

 .ص 5

 ماظنل عيرشتلا ردصم

 .مالسإلا يف مكحلا

 :يعرشلا ءاضقلا ليلد -
 جم و «هعورفو هلوصأ

 دومحم نب قداصلا دمحم

 0 ١98 4١1511)(ه 140

 «بيدألا ءبتاكلا
 ةفاقثلا مالعأ نم ءركفملا

 .ةيمالسإلا

 هتأشنو سنوتب هدلوم

 عماجب هميلعت ىقلت .اهب
 ةسردملاو ةنوتيزلا

 ًابوؤد ناكو .ةينودلخلا

 «ةعونتملا ةعلاطملا ىلع



 سئئيسي دومحم نب قداصلا دمحم
52 

 سّيسب دومحم نب قداصلا دمحم كك

 ةصاخلا بتكلا علاطي وهف
 تافشتكملاو تاعرتخملاب

 بهاذملا بتكو «ةئيدحلا

 وهو «ةيسايسلاو ةيفسلفلا
 «ءلصاوتم بئاد طاشن وذ
 فحصلا يف بتكدقف
 يف 1978 ةنس ذنم ةيسنوتلا
 ةيعامتجالا نوؤشلا

 لاجر مجارتو «ةيفاقثلاو

 نمو سنوت نم نيرصاعم
 .قرشلا

 عم ةيملق كراعم ضاخو

 جهنملا نع نيفرحنملا

 اولواح نيذلا يمالسإلا

 اهكيكشتو راكفألا ميمست

 نمو .فحصلا يف ةباتكلاب
 هلادج كراعملا هذه رهشأ

 ةبوجحماا عم ليوطلا

 .«أدبن انه نم» باتك لوح

 باجعإ اميأ ًابجعم ناكو
 هدبع دمحم خيشلا ريكفتب

 ديشر دمحم خيشلا هذيملتو
 .امهب ًارثأتم ءاضر

 ديري «ةفاقثلا عساو ناك

 لك ىلع علطي نأ هتاعلاطمب

 ملأ ..كلذلو ..ءيش

 تاكرحلاب ًاعساو ًاماملإ

 ةيسايسلا بهاذملاو ةيركفلا
 امك .؛ةرصاعملا ةفسلفلاو
 بتك ةعلاطمب ًامرغم ناك

 هلو .فيرشلا ثيدحلا

 نيواود ىلع عساو عالطا

 ةفرعم هتوفي داكي ال ءةنسلا

 ثيداحألا نم ثيدح ةجرد

 !هدوجو ناظمو

 كانه يقبو .ءسيراب ىلإ
 ًاملعتم دوعيل تاونس سمخ

 رشابيلو «ةيسنرفلا ةغللا

 طيسبت يف ةيعاذإلا هثيداحأ
 ال امب ميركلا نآرقلا ريسفت

 .روهمجلا ناهذأ نع ولعي

 يفو «نوفقثملا هغيستسيو

 ميقلاو بادآلا طيسبت

 .ةيمالسإلا

 : يه هتافلؤمو

 نالسرأ بيكش 3

 .يبرعلا برغملاب هتالصو

 زيزعلا دبع خيشلا
 نيفد يفوصلا يودهملا
 .ىسرملا

 نامثع نب دمحم

 هراثآو هتايح :يسونسلا

 - (رهشأب هتافو دعب عبط)

 ةيسنوتلا رادلا :سنوت

 .رشنلل
 رصعلا يف فوصتلا -
 لوأ نم وهو «يصفقحلا

 .هتافلؤم

 يبرعلا دمحم خيشلا -

 يف هخيش وهو «يدابكلا
 هب ًابجعم ناكو «بدألا

 نم ثيدح ولخي نأ ّلقو
 .هب هيونتلا نم هئيداحأ

 يف ةبسحلا ةطخ

 .سنوت

 يف ةيحصلا ةياعرلا

 .مالسإلا

 .ةيوبنلا ةنسلا نع ًاعافد -

 نم يفوص وهو «يناجرملا

 ىف داهتجالا ةناكم -
 .مالسإلا

 فوصتلا يف تارظن -

 .يمالسإلا

 مامإلا ةايح يف ةرظن 35

 .هراثآو يزارلا

 ةصالخ» باتك ققح -

 خيشلل «ةيسنوتلا ةلزانلا

 «يسونسلا نامثع دمحم

 ةليوط ةلفاح ةمدقمب هردضو
 ةيسنوتلا رادلا سنوت - ةسيفن
 00و 1 ة5 ءرشنلل

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت (؟)
 ريهاشم ء1#5
 .060 ص نييسنوتلا



 ا بيطخلا دمحأ نب حلاص دمحم

 دمحأ نب حلاص دمحم
 بيطخلا

 )م او4ا_-ا14665)(ه١1101-1"95١

 ميلعتلاو ةيبرتلا لاجر نم
 .فوصتلاو

 ءاكع ةنيدم رغث يف دلو

 نيب لقنتو «قشمد يف أشنو
 ناقلبلاو لوضانألاو اكع

 ميلعتلا مزال .لوبناتسإو

 سرادم يف ةئس نيثالث

 ةليوط ةدم بطخو «قشمد

 ةيلاغلا رردلا» تبث :هل
 ةيقشمدلا ديناسألا يف

 ةريسلا صيخلت» و «ةيلاعلا

 مْلَّسلا» باتكو «ةيدمحملا

 و «يملاعلا يمالسإلا

 ,0ةرصتخمم بطخ ناويد»

 دمحأ نب حلاصلا دمحم

 دارم

 (ماوؤلؤ 1841ه

 .ملاعلا «هيقفلا

 «ةنوتيزلا عماجب هقفت

 دنسأ م الحلل ماع جرختو

 عبارلا نرقلا يف ىشمد مالعأ )١(.

 2لا/4 ص يرجهلا رشع

 /؟ ةيمالسإلا ةوعدلاو ةاعدلا
445. 

 ةنس فصنملا دمحم يابلا هيلإ

 ةخيشمةطخ م15

 ةسائرو «يفتحلا مالسإلا

 ايلعلا ةيعرشلا ةمكحملا

 ةخيشملا نم هدرجو (ناويدلا)

 ةنس نيمألا دمحم يابلا :

 ةضيرع معزت امدنع 5

 نيبلاطملا «ةنوتيزلا خويش»

 ةليل رمتؤم يف اولقتعا نيذلا
 .يخيراتلا ردقلا

 ًابتان حبصأو «ةينودلخلا

 امك ١ ماع سيئرلل

 ناجل بلغأب ًاوضع ناك

 .ينوتيزلا ميلعتلا حالصإ

 «ةرهزلا» ةديرج يف بتكو
 هتلجم نم ًادادعأ ردصأو

 .«مالسإلا سمشاا

 : هتافلؤم نم

 ةأرما ىلع دانحلا

 هيف در م 1١91 ءدادحلا

 انتأرما» باتك ىلع عسوتب

 ةعمتجملاو ةعيرشلا يف
 ردص يذلا ءدادح رهاطلل

 .20ع 196 ماع

 هالا ص نييسنوتلا ريهاشم (؟)
 نيفلؤملا مجارت فالف

 .؟81/4 نييسنوتلا

 يسامُحلا حلاصلا دمحم
 (مادكك -١91١1)(ماك١١1- 124)

 نيطاطخلا ديمع

 .نييسنوتلا

 سردو .«سنوت يف دلو

 لصح .ةنوتيزلا عماج يف
 سسأ .عيوطتلا ةداهش ىلع

 يف يبرعلا طخلا ةبعش

 يف ةليمجلا نونفلا دهعم
 نوئفلا راد سسأ .سنوت

 جهنملا :هلردص

 طخلا نيسحتل ثيدحلا

 0181/٠". «يبرعلا

 (ماكخخ- 1449ه 14:5 116)

 بيبط «يكلف «رعاش

 .ىبعش

 تورات ةريزج يف دلو

 نآرقلا ظفحو «ةيدوعسلاب
 مث .ةئس ١١ هرمعو ميركلا

 ماع رخاوأ ذنم هسيردت أدب

 ماع دعبيو .ه 10

 مساج ءانبأ سرد ه4

 ىتح نيراد يف باهولا دبع
 هم "55 ماع

 طخلا تاحلطصم مجعم 6

 .45 ص نيطاطخلاو يبرعلا



 روفرفلا هللا دبع نب حلاص دمحم 134

 مث ..تانيئالثلا يف اهيف | نم رشاعلا يف يفوت

 .مرحملا رهش

 «كلفلا ىف باتك هل

 راعشأو «بطلا يف رخآو

 .20ةقرفتم

 هللا دبع نب حلاص دمحم

 روفرفلا
 (ماكوك 19١10 (ه 141/180

 ىبرملا .ةمالعلا خيشلا

 «بيدألا بيطخلا ءريبكلا

 ءاملعلا نم لايجأل ذاتسأ

 .نيركفملاو ءابدألاو

 .ةافولاو دلوملا يقشمد
 .ةيروفرفلا ةرسألا نم

 نينس رشع ةبارق لزتعا
 رُحبتيو «تالّؤطملا أرقيل
 حتفو ؛مولعلا تاياهن يف
 كلت هتلزع يف هيلع هللا
 ىتش يف ةلماش ةملعم ناكف
 .نونفلاو مولعلا

 «تورينب ىلإ بلط

 ةيعرشلا ةيلكلا يف سّردف

 يف ةيحالملا ةيبعشلا لاثمألا )١(

 ميهاربإ يلع /يبرعلا جيلخلا
 زكرم :ةحودلا  ةروردلا

 جيلخلا لودل يبعشلا ثارتلا

 ص ءده 1١515 ؛يبيرعلا

 ةنضأ

 أشنأو .قشمد يف ماقتسا

 .ةزاتمم ةيملع ةضهن اهب

 .بالطلا نم ًاددع أرقأف

 ..مهابرو .مهكلسو

 عماجلا نم لعجو

 .هميلعتل ًازكرم يومألا

 .يوبرتلا هجهنم ّتبو

 دجاسملا ضعب كلذكو

 سيسأتب ماق مث .هب ةطيحملا

 يمالسإلا حتفلا ةيعمج

 . .قشمدب ةيميلعتلا ةيريخلا

 نيذلا ةبلطلا نم ىقتناو

 دجسملا يف مهابر

 .ةيسيردت ةئيه هب اوجّرختو

 يف سيردتلاب كراش

 قشمدب ةيعرشلا ةيلكلا
 ةعبات يهو .اهسيسأتبو
 ناك يتلا ءاملعلا ةيعمجل

 .اهيف ًاوضعو ًاسسؤم

 هتايبدأ يف . . .ةغبان ناك

 ةي رعشلا هتاظ وفحم و

 هقفب هتطاحإو «ةيرثنلاو

 هرعشو .اهرارسأو ةيبرعلا
 كلذ ىلع داز . .نيص رلا

 ,هقفلا لوصأب هتفرعم

 رارسأبو «يفنحلا هقفلابو

 قيمع مهفو ءعيرشتلا

 عقاولو ءاهلوصأو ىوتفلل
 .هيرصاعم تالكشمو رصعلا

 : هبتك تاعوبطم نمو

 حرش روثنملا ردلا -

 يف يطشلل روفوملا ءايضلا
 - ةيروفرفلا ةرسألا مجارت

 نمو  دولخلا تاحفن نم

 نمو دولخلا تامسن

 نم دولخلا تاحشر

 ةعومجم :ةوينلا ةاكشم

 تالجملا يف اهبتك تالاقم

 ثيدحلا نم تايئاسنلاو -

 ربكألا ثّدحملاو  يوبنلا
 نيدلا ردب دمحم خيشلا

  هتفرع امك ينسحلا

 ةديقعلا ىف ةلاسرو

 - .ةيمالسإلا

 حرش) هبتك طوطخم نمو

 يف يطويسلل حارتقالا
 عسوأ وهو (وحتلا لوصأ
 ناويد هلو ءاهلضفأو هبتك

 ريغ هلو «هحقنو هعمج رعش
 خيشلل ةمجرتك .كلذ

 .يناغفألا ميكحلا دبع

 ٠ ضعب هل ترشنو

 لثم .تالاقم تالجسملا

 يمالسإلا ندمتلا ةلجم

 .«ةيادهلا ةلجمو «ءقشمدب
 ذاتسألا دلاو وهو .اهريغو

 «فيطللا دبع دمحم

 :ميقلا باتكلا بحاص

 نرقلا يف قشمد مالعأ



 يلا زم حلاصلا دمحيم

 :©"0يرجهلا رشع عبارلا

 يلازم حلاصلا دمحم

 )56*1-1١4508ه()١5752-_ادة١ا 0»

 1 .خرؤم «بيدأ

 يف هاروتكدلا ىلع لصح

 ةيداصتقالا مولعلاو قوقحلا

 ةرادإلا يف لمع .اسنرف نم

 دهع يف ةيلاع بصانم
 .يسنرفلا رامعتسالا

 تاساردلا يف بتك

 يف كراشو «.ةيخيراتلا

 هجوتلا تاذ تاودنلا

 .يخيراتلا

 :هتافلؤم نم

 يف يداصتقالا روطتلا -

 «سنوت - (ةيسنرفلاب) سنوت
 اه ااالألا

 شرعلا ىلع ةئثارولا -

 قرنا « سنوت - ينيسحلا
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 نم ةيسئوت قئاثو

 '- فايضلا ىبأ نبا لئاسر

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 - "560 ص يرجهلا رشع

 قشمد ءاملع خيرات لالا

 هال
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 57 نولي « سنوت

 ةلود لجر :نيدلا ريخ -

 هسنوت  (كارتشالاب)

 .ه 9١"١

 8 (تاركذم) ىتايح -

 .")ه 191 سنوت

 رداقلا دبع حيبص دمحم

 (ماقم7 191100141

 .ىفحص «ثحاب «بتاك

 يف اينملا ةظفاحمب دلو

 ىلإ مضناو ءرصم ديعص
 هاطعأو «ةاتفلا رصم بزح

 «هتيويحو هركف نم ريثكل |

 زايتخالا هيلع عقو ىتح

 '.بزحلل ًاماع ًائيمأ لمعيل

 ةلجم ريرحتل ًاسيئر لمع
 ةدع يف مث «ةاتفلا رصم»

 قرضخأ تالجنمو فحص

 ءمويلا رابخأ لشم
 ءعوبسألاو ءساسألاو
 ىتح ةيروهمجلاو «ةرهاقلاو

 ماع نواعتلا راد سسأ

 ريرحت سأرو

 ءاهترادإ سلجمو اهفحص

 هما ص نييسن دوتلا ريهاشم قفز

 مما د

 رداقلا دبع حيبص دمحم

 ةفاحصلا داور نم دعيو

 . .لئاوألا

 نوناق ردص امدنعو

 نيع يعارزلا حالصإلا

 ةلجملا» ردصأو «يعارزلا

 فرغ ىدخإ نم ؛ةيعارزلا
 رصقب يعارزلا حالصإلا رقم

 .مايألا كلت يف نيدباع

 اهيف ْخّرَأ ًاباتك 50 هلو

 ةكرحلاو مالسإلا مالعأل

 ضعبو ةيرصملا ةينطولا
 لالخ نم ملاعلا ءامعز

 ةيفاقث ةلسلس رشنب همامتها

 باتك» مساب تفرع
 بناج ىلإ .«رهشلا
 اهبتك يتلا بتكلا ةعومجم
 ىف ةمساح فقاوم) ناونعب

 هباتك دعيو (ةيبرعلا ةيموقلا
 يرصملا زيزع قيرفلا نع
 .هبتك ام زربأ

 هتبتكم هترسأ تدهأو

 «نييفحصلا ةباقن ىلإ ةلماك

 الل مضت 2 تنناكو

5032 
 . باتك

 .145 778 /ص ةيصخشو



 يجنخابجلا يقدص دمحم

 (ماووؤ1-١951١1)(ه1141*-114)

 .يليكشت نانف

 نيتس ىدم ىلع مهسأ
 ةينفلا ةكرحلا ءارثإ يف ًاماع

 سسأ «ةرصاعملا ةيليكشتلا

 عمجملام 197 ماع

 «ةليمجلا نونفلل يرصملا
 تانيسمخلا يف ردصأو

 توص»١ ةلجم ةيداليملا

 خيرات ذاتسأ ناكو .«نفلا

 ةينفلا ةيبرتلا تايلكب نفلا
 ."”رصم يف

 : هراثآ نم

 «نفلا خيرات يف زجوملا

 نفلا ءيلامجلا سحلا

 . .ةيبرعلا ةيموقلاو

 حالص - نيدلا حالص دمحم

 نيهاج

 : (ماقكا 1511١0 (هاز11-1208)

 .طاطخ

 دبع دي ىلع ّطخلا ملعت

 طاطخ يباهشلا رداقلا

 دي ىلعو «لوألا نيطسلف

 .رصم نم - ميهأربإ ديس

 )١( ص #19 ع لصيفلا ١177,
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 نم ًاذدع عض و

 ءطخلا نيسحتل سيراركلا
 ,'7طخلا يف نيباتك ردصأو

 حلاص دمحم قراط دمحم

 (ماوك" 1107 ها 11 18

 «ءىرقم «لضاف ملاع

 .ظفاح

 .ةيروسب بلدإ ةنيدم نم

 مث «رئازجلا يف مث .هدلب

 ةيمالسإلا ةعماجلا يف

 ًاصصختم ةرونملا ةئيدملاب

 .ميركلا نآرقلا مولع يف

 يف تاءارقلا مولع سرد

 ةكمب ىرقلا مأ ةعماج

 يف كانه يفوتو ,ةمركملا

 جوأ يف وهو ةرايس ثداح
 .هئاطع

 «ةرماع ةبتكم كرت

 «فحصلا ضعب يف بتكو

 :اهنم «تافلؤم هلو

 مويلا يف ملسملا لمع -

 1 .ةليللاو

 تخخألا اهتيأ كيلإ

 ةهجوم لئاسر :ةملسملا

  .تاعماجلا تابلاط ىلإ

 طخلا تاحلطصم مجعم قفز

 .45 ص نيطاطخلاو يبرعلا

 يدركلا رداقلا دبع نب رهاط دمحم

 :ضايرلا  .ةديدج ءط

 ءها5405 «فراعملا ةبتكم
 .صو؟

 .حيوارتلا ةالص

 يف طوطخمم باتك هلو

 ةرضاحلا عاضوألا دقن

 .ةيروسب

 رداقلا دبع نب رهاط دمحم

 يدركلا

 (ماك15-40::)(ه11001151)

 «خرؤملا ءملاعلا

 .طاطخلا

 فحصملا» بئتاك

 طخب فيرشلا «يكملا
 .ليمجلا عئارلا خسنلا

 مالعأ نم ملع

 نم لجرو ؛نيملسملا
 يف ميلعتلاو ركفلا تالاجر

 يف كراش نممو .ةيدوعسلا

 ةثيدحلا ةيميلعتلا ةضهنلا

 «ةمركملا ةكم يف دلو
 « حالفلا سرادم نم جّرختو

 ةسردمبو ءرهزألاب قحتلاو
 ةيبرعلا طوطخلا نيسحت
 ىلإ داعو «ةرهاقلاب ةيكلملا

 لمعيل ةمركملا ةكم
 «ىربكلا ةيعرشلا ةمكحملاب



 يدركلا رداقلا دبع نب رهاط دمحم

 سرادم يف طخلل ًاسردم مث

 عبلطو «ةلجب حالفل ١

 ةعقرلا طخ يف سيرارك

 «نيمرحلا ةسارك) اهامسأ

 .دادعأ ةعبس يف عقتو

 ةسردملا يف كلذك سّردو

 يف مث «ةيئادتبالا ةيدوعسلا

 ةيئادتبالا ةيزيزغلا ةسردملا

 .ةمركملا ةكمب

 ةيريدم تماق امدنعو

 ةسردم حاتتفاب فراعملا

 ةلآلا ميلعتو طخلا نيسحتل
 .اهل ًاريدم نِّيُع ةبتاكلا

 ناك هنإف كلذ ىلع ةوالعو

 لمعلل ريتخا مث «فراعملا

 يرادإلا زاهجلا يف ًاراشتسم

 معن ناكف «فيرشلا يكملا

 ةكم خيراتب هتفرعمل نيعملا

 .فيرشلا مرحلاو ةمركملا

 رجح عضو يف كراشو

 دجسملا ةعسوتل ساسألا

 يف كراش امك «مارحلا

 نيب نسم ناكو ءدوسألا
 ىلع نيفرشملاو نيكراشملا

 ةبعكلا ميمرت عورشم
 .اهفقس ديدجتو ةفرشملا

 :ناونعب باتك هيف ردص

 هءا

 يدركلارهاط دمحم

 /هراثآو هتايح :طاطخلا

 نب فيطللا دبع «يلع دمحأ
  .شيهد نب هللا دبع

 ةيبرعلا ةيعمجلا :[ضايرلا]

 «نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا
 «ثارتلا مسق «ةفاقثلا ةرادإ
 .ت.ءد

 :يه «ةديدع تافلؤم هل

 ةكمل ميوقلا خيراتلا -

 ةكم  ميركلا هللا تيبو

 ةضهنلا ةبتكم :ةمركملا

 يف عقي) ه 1746 «ةثيدحلا
 اهنم عبط «تادلجم ةتس

 .(ةعبرأ

 درو اميف ةباعدلا نسح -

 - ةباتكلا تاودأو طخلا يف

 ىفطصم ةعبطم :ةرهاقلا

 هذ به ١"هال ىبلحلا

 .ص

 يبرعلا طخلا خيرات -

 ىخيرات باتك وه :هبادآو

 روصلاب نيزم يبدأ يعامتجا

 ةيفارغوتفلا موسرلاو ةيطخلا
 ةمهم تادايز اهيف .7 ط -
 :صضايرلا  ةريثك دئاوفو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا

 50 لا «نونفلاو ةفاقثلل

 .ص 66١

 يدركلا رداقلا دبع نب رهاط دمحم

 يف نيمرحلا ةعومجم -
 8 .خسنلا طخ ميلعت

 ىفطصم ةعبطم :ةرهاقلا

 ١١١ هه ١*ه8 ؛ىبلحلا
 فراعملا ةيريدم تررق) ص
 سرادمب اهسيردت ةماعلا

 .(ةيدوعسلا

 يف نيمرحلا ةعومجم -
 ج ا/ «؟ ةعقرلا طخ ميلعت
 فراعملا ةيريدم تررق)

 سرادمب اهسيردت ةماعلا
 .(ةيدوعسلا

 راثآب ةباحصلا كُربت

 هلضف نايبو كلك هللا لوسر
 ةعبطم :ةرهاقلا  ميظعلا
 55 له "م6 ءيندملا

 .ص

  ةحقنمو ةديرف 2” ط

 .ص ١١5 «ةرهاقلا

 يف نبيمرحلا ةفحت

 .ةيبرعلا طوطخلا عئادب

 ةوهقلاو ياشلا تايبدأ

 ١49 «؛ةرهاقلا  ناخدلاو
 .ه

 ءركفلا راد :توريب

 .ص )15 ءهادم4ا/

 ةعبطم :ةرهاقلا  فيرشلا



 يدركلا رداقلا دبع نب رهاط دمحم

 ا١5 هم ا١"مك «ىبلحلا

 .(ص اال ء”اذط ور ص

 رهشأ ةفص يف ةموظنم -

 اهنيلع داز مث .ًاتيب "6

 .«ميركلا هللا تيبو

 كسانمل ةرمزلا داشرإ -
 :ةرهاقلا  ةرمعلاو جحلا

 «يبلحلا ىفطصم ةعبطم

 .ص "غم هل اال #

 فئاطلو رعشلا عئادب -

 ءه 1١7 5ا/ «؛ةرهاقلا  نفلا

 ١ .صأ و

 قوقح يف دابعلا ةفحت -
 دالوألاو نيدلاولاو نيجوزلا

 ةعبطم :ةرهاقلا " ط د

 ١مم «ىبلحلا ىفطصم

 .ص ١55 .ه

 .ةفرع ءاعد

 هيلع ميهاربإ ماقم -
 .مالسلا

 .ةراتخملا ةيعدألا

 4 «يكملا ريسفتلا

 .ئ

 .ريسافتلا ةرهز /

 كل

 بئارغو نآرقلا خيرات -

 .همكحو ةمسر

 رييغتلا نم ليزتتلا ظفح
 .ليدبتلاو

 يف ةيوبنلا ثيداحألا . 

 ةيبرتلاو ةينيدلا بادآلا

 .ةيمالسإلا

 يف ةبغرلاو قوشلا
 .ةبعكلا يف لصح ام ةفرعم
 .يدوعسلا دهعلا يف

 هيو هللا لوسرلا شيع -
 .ماركلا هباحصأو

 لاقتنا يف ةلاسر

 قيفرلا ىلإ فك هللا لوسر
 3  .ىلعألا

 يف ةماقإلا ةلاحتسا -
 .بكاوكلاو رمقلا

 ىلع رصتخم قيلعت -

 .يبطقلل ةكم خيرات
 يف نيمرحلا ةحفن

 .ثلثلاو خسنلا يطخ ميلعت

 طوطخلا يف تاحول -
 .ةيبرعلا

 اهيف ةليمج ةينف ةحول -
 ةفرشملا ةبعكلا ةروص

 .اهتايانب رهشأل

 يدركلا رداقلا دبع نب رهاط دمحم

 فورحلا يف ةيبرعلا ةباتكلا

 .تاكرحلاو

 ناك) ةيسردملا ةسدنهلا
 سرادم يف ًاررقم

 .(ةيدوعسلا

 : يه « ةعوبطم

 حابصملا رصتخم-

 .ةغللا يف راتخملاو

 يف ةنسحلا ةظعوملا -

 ربصلا يفو سأيلا مدع

 .ضيوفتلاو

 طخ نيب ةنراقملا -

 ينامثعلا فحصملا

 .ءالمإلا يف انحالطصاو

 عضو يف ناسحتسالا

 .نآرقلا يف ميقرتلا تامالع

 ةوق مهل نم مجارت -

 .ةظفاحلا

 هاور ام بئاجع -

 .خيراتلا

 ةيبدألا تاظوفحملا -

 .ةراتخملا

 فيراعتلا يف ةموظنم -
 .ةيهقفلا



 رفينلا رهاطلا دمحم

 .يدركلا رهاطظط دمحم

 .ظاطخلا

 يف قيقحتلاو ثحبلا

 . ١ ”ىيدصلا ونعم ف رعم

 رفينلا رهاطلا دمحم

 (ماو60-845)(ه1405-500)

 ءهيقفلا ءذاتسألا

 .حلصملا

 هقفتو 2.سنوتب دلو

 ىلوت .ةنوتيزلا عماجب
 ميلعتلا جهانم ةرادإ بصنم
 «ةنوتيزلا عماجب يرصعلا

 ءاهيف ماعلا هقفتلاو

 ةعيرشلا ةيلك ىف ةيذاتسألاو

 ْ .©0نيدلا لوصأو

 : هتافلؤم نم

 ةضهنلا :هقفلا لوصأ

 دمحم :باتك نم تافطتقم )١(

 :طاطخلا يدركلا رهاطظ

 مجعم فراثآو هتايح

 نيطاطخلاو طخلا تاحلطصم

 يخرؤم مجعم 2118 ص

 ,- 2355 ص ةيبرعلا ةريزجلا
 ءابدألا ةعوسومو 07
 . .175/7 نييدوعسلا باتكلاو
 :ريخألا ردصملا يف هتافوو

 2 ال

 .507 ص نييسنوتلا ريهاشم ()

 كو

 لوصأ يف اهرثأو ةيملعلا

 وبب راد سنوت .هقفلا

 اهو: له ١94 ءةمالس

 .ص

  ةيمالسإلا قرفلا مهأ -

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت

 ه "5 .عيزوتلل

 - يشاوطلا دمحم

 بيد لمحم نب دمحم

 ةزمح

 (ماذك١-15150ه1415-16)

 «ءةيعادلا ءمملاعلا

 .خّرؤملا

 ةجرد ىلع لصح

 ةيلبك نم ةيلاعلا ةزاجإلا
 .م ١959 ماع نيدلا لوصأ

 ةعماجب ًاسردم اهدعب لمعو

 مسقل ًاسيئرو .رمزألا

 ةيلكب ةراضحلاو خيراتلا

 ماع متو .ةيبرعلا ةغللا

 بصنمل هعيفرت م 4

 نيع مث .رهزألا ليكو
 ةيرهزألا ةعماجلل ًاسيئر
 9١ا!/4 نيب ام ةرتفلا لالخ

 .م 1989 -

 عمجم يف ًاوضع ناكو

 عمجمو .ةيمالسإلا ثوحبلا

 راجنلا بيطلا دمحم

 ةباقرلا ةئيهو «ةيبرعلا ةغللا

 سلاجملاو «يمالسإلا
 .ةصصختملا ةيموقلا

 تافلؤملا نم ديدعلا هلو

 . راضحلاو خي يراتلا يف

 الضف ء«ريسفتلاو ةيمالسإلا

 ةيعاذإ ثيداحأو تاودن نع

 تالحرب ماقو .ةيزافلتو

 ةيمالسإلا نادلبلا يف ةريثك

 حلاصل ايقيرفأ نادلبو
 رهزألا لّثم امك «؛ةوعدلا
 تارمتؤملا نم ديدعلا يف

 .©ةيلودلا ةيملعلا ةيمالسإلا

 : هتافلؤم نم

 ةيومألا ةلودلا :ىمالسإلا

 «فراعملا ةبتكم : ضايرلا

 ص ]شكلا

 ءوض يف ءايبنألا خيرات -

 ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا

 لوألا عيبر) /١08 ع لصيفلا (

 هلو ٠١. ص (ه

 ةيموقلا ةعوسوملا ةمجرت
 ةزرابلا ةيرصملا تاصيخشلل

 يعمجملا ثارتلا 7١”2 ص

 مالعإلا ليلد 2370١4 ص

 .ل19 ص مالعألاو 7



 65 دادحلا مصاع دمحم

 راد :ةرهاقلا - ” ط

 هه 55 .ماصتعالا

 لبق برعلا خيرات

 ةيوبنلا ةريسلاو «مالسإلا
 دمحم دمحم عم كارتشالاب)

 ميهاربإ دمحمو نوتيز
  ؟ط (ينابيحسلا
 مامإلا ةعماج :ضايرلا

 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 لوأللل) اها 11

 .(طسوتملا

 ةيسابعلا ةلودلا خيرات -

 عم كارتشالاب) اهتراضحو

 - ” ط  (نيقباسلا هيليمز
 ءمامإلا ةعماج :ضايرلا
 ةثلاثلا ةنسلل) ه٠*

 .(ةطسوتملا

 ةريس يف نيبملا لوقلا

 تاسارد :نيلسرملا ديس

 ةنسلاو نآرقلا ءوض ىف

 راد :ضايرلا  ةيوبنلا

 .هه "١21 «غاوللا

  (راصن دوصقملا دبع

 ةعماجلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ه 78١ا1/ «ةيرهزألا

 ىف ةيومألا ةلودلا

 ءانبلا لماوع نيب قرشلا

 ”  اط ءانفلا لواعمو

 مولعلا راد :ةرهاقلا

 .ه ١!"ة1/ « ةعابطلل

 دادحلا مصاع دمحم

 (م5-1983::)(ه1 424 ه20)

 .ةيعاد « مجرتم «بتاك

 ملاعلا ةطبار يف لمع
 .اماع رشع ةعست يمالسإلا

 ىف ًافورعم ًابيدأو ًابتاك ناكو

 ةمجرتب ماق دقو «ناتسكاب
 ىلعألا يبأ تافلؤم مظعم

 ةغللا ىلإ يدودوملا

 هتلاحإ بقع غرفتو «ةيبرعلا
 ةدع فيلأتل دعاقتلا ىلإ

 «ةيدروألا ةغللاب ةينيد بتك
 ةنسلا ءايحإ ةلسلس اهنم
 .')ةنسلا هقفو ةيوبنلا

 اهمجرت يتلا بتكلا نم
 :يدودوملا ىلعألا يبأل

 ةيقالخألا سسألا

 : قشمد ةيمالسإلا ةكرحلل

 ص ال4 يه اامالا ةمدقملا

 ؛يمالسإلا ركفلا رئاخذ) -
05 

 )١( يمالسإلا ملاعلا رابخأ ١١/

  4ده

 نيب داصتقالا سسأ

 ةرصاعملا مظنلاو مالسإلا

 اهلحو داصتقالا تالضعمو

 :ةدج "< ط - مالسإلا يف

 «رشنلل ةيدوعسلا رادلا

 مث .ص 184 ءه 141/
 ماع مث هه 9١"١ :#* ط

 - ص 5٠١97 اه 6

 .(يمالسإلا ركفلا رئاخذ)

 ةسسؤم :توريب - ايرلا

 ١44 ه 1١4١0  .ةلاسرلا

 .ص

 ديدجت خيرات زجوم
 عقاو ؛هئايحإو نيدلا

 ضوهنلا ليبسو نيملسملا
 عم كارتشالاب ةمجرت) مهب

 ط  (قابس مظاك دمحم

 :ةدذج  ةحقنمو ةديزم «'"

 ءرشنلل ةيدوعسلا رادلا

 .ص ١960 يمه

 ليبسو نيملسملا عقاو -

 .د .م .د مهب ضوهنلا

 .صالال مه ا5١*٠5- (.ن

 ءارمح يلاع دمحم

 )م ا١ةىد_-١1ة517(ه 16م

 .سّردم « نكمتم رعاش

 .(رْمُذ يلع» مساب فرغ

 جوخعتو «قةامح يف دلو



 يواروف ريشب رماع دمحم

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف

 ١/8 ماع رهزألا ةعماجب

 ةيبرعلا ةغللا ةدام سّرد .ه

 كراشو ءنرق عبر نم رثكأ

 .تارمتؤملا نم ددع يف

 ريتسجام ةلاسر دعأ

 تاشقانم» ناونعب ةظوطخم

 نييضورعلا عم تاساردو

 .؟ءامدقلا

 هاروتكد .ةلاسر ٌدعأ امك

 ةعوسوم» ناونعب ةطوطخم
 ««رعشلا ةافصمو ضورعلا

 .اهب مّدقتي نأ لبق يفوتو
 وهو ةيدوعسلا يف تام
 ."0سيردتلاب لمعي

 نيواود ةعببس هل

 .ةطوطخم ةرشعو «ةعوبطم

 )١( ع لصيفلا  0١لاوش) ١4١01
 عد 4 ض(ه 1١144

 لاوش) ١41١05 .ه© ص (ه

 ص مالعألاو مالعإلا ليلد

 ١« باتكلا داحتا ءاضعأ

 ص برعسلا  5١75؟9#

 ص مهتفرع ءارعشو 9" -

  244ناك :ريخألا يف لاقو

 ذنم ًاسارك دعأ دق رعاشلا
 ًابيرقت ًاماع رشع ةسمخ

 قاروألا ةه ري ملو
 هتمهم ٌتلمكأو .ةروشنم

 .اهترشنف

 نم ةعومجم بناج ىلإ
 يف ةروشنمل ١ ثاحبألا

 .تالجملاو فحصلا

 - .رمد يلع ناويد

 يبدألا يدانلا ؛ةدج
 هانم ه1 5ا/ «يفاقثلاو

 يبدألا يدانلا باتك) - ص

 .( 4" « يفاقثلا

 ىلإ ةجرحم لئاسر
 داحتا :[قشمد] ينابق رازن

 .برعلا باتكلا

 ةمحلم :ةلوهجملا

 دم .د  ةيمارغ ةيرعش

 .ن

 ها 55*19 .تاشعر

 «بورسغلا قارشإ -

 كا

 يواروف ريشب رماع دمحم
 م 1508-1550 061 114

 ١ يفحص ررحم .يمالعإ

 نودرغ ةيلك يف جّرخت
 قلعتو ءًاسدنهم نادوسلاب

 لمحو «ةيسايسلا ةكرحلاب
 رمتؤمل ةوعدلا ءاول

 حيمرلا رماعلا دمحم

 بحأو ء:نيجيرخلا
 ةديرج ردصأف .ةفاحصلا

 ةمجرتلاب ماقو ءرابخألا
 «ةيروفلا ةمجرتلاو ةيريرحتلا
 «ةصصختم تالجم جرخأو

 امدعب ةيعاذإلا تارتفلا دّدمو
 ةرازول ًاماع ًاريدم نيع

 ..لمعلاو تامالعتسالا

 رّوصو ءًايضاير ًادقان ناكو
 هتالحر هتاركذم ةباتك يف

 ."”راحبلا ءارو
 ءالجلا :هتافلؤم نمو

 .بتكلل ةينادوسلا رادلا

 حيمرلا رماعلا دمحم

 (م اة اول ث) ه1 ١144-548"

 .يسامولبد «يزمر رعاش

 «سرلا» ةنيدم نم هترسأ
 ةنيدملاب وه دلوو ؛ميصقلاب
 راد يف جرخت ..ةرونملا
 - ةنيدملاب ةيعرشلا مولعلا
 نيعت - يلاعلا مسقلا نم

 تاعوبطملا بتكمل اريدم

 ًايفحص ًابيقر مث «مامدلاب
 تاعوبطملا ةبقارمل ًاريدمو

 ءاغلإ دعب لقن مث .ضايرلاب

 ص يئادوسلا ركفلا ذاور (9)
 ”ةريرو يت نير



 ىلإ فحصلا نع ةباقرلا
 ةيريدملا يف بصنم لغش
 ةفاحصلاو ةعاذإلل ةماعلا
 66 رشنلا و

 نيذلا ءابدألا نم وهو:

 لصتا .ديدجتلا يف رثأ مهل

 ءرصم يف ولوبأ ةعامجب
 نم ًابورض هرعش يف لخدأو
 تردصأ «ةيلايرسلاو ةيزمرلا
 ةيتوريبلا بيدألا ةلجم هل

 :1994 ةنس

 هيفو «يزمر رعش  تمصلا
 الو ةافقم ريغ دئاصق عست

 ريبلأب ًارئأتم ناكو .ةنوزوم

 .بيدأ

 ناردج

 يف .هجاتنإ نم ًاريثك رشنو
 بيذألاك «ةيبدألا تالجملا

 ديدجلا ملقلاو «ةينائبللا
 «ةعاذإلا» و ءةيندرألا

 .'"”هريغو «ةيدوعسلا

 :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم )١(

 /؟ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يف ديدجتلا تاكرخ 17

 /7 رصاعملا يدوعسلا رعشلا :

 مجعم يف هتافوو ءلك#؟

 نييدوعسلا نيفلؤملاو باتكلا
 :ثيدخلا رصعلا ءارعشو

 بحاص لاق .(ه )::١4

 هنأ مهفيو :لوألا باتكلا ْ

 دقف 2ه 1948 ةنس يفوت

 -يرجيوتلا زيزعلا دبعل ركذ

 موكا[

 تاءارق :ًاضيأ هلو

 عيزوت :توريب  ةرصاعم
 ءرطاوخلا راد ةسسؤم

 .ص 17415 اه 7

 ىرخأ بتك هل تركذو

 :يهو ءدعب عبطت مل
 ىلع يلحملا بدألا

 . .ثيدحلا

 .(رعش ناويد) انأ -

 ءارمحلا يلايللا -

 .دقنو:ةسارد

 جابقلا سابعلا نب دمحم .
 (ماوؤاو4 000 (ه 14

 ةيبدألا ةضهنلا داور نم

 .برغملاب ةيفحصلاو

 «طابرلاب ةنازخلا ظفاحم

 رودو ةيملع ةناكم هل تناك

 . ريبك يبدأ

 م) ةماميلا يف اهرشن ةلاقم -

 ءهال94 بجر ١١ مده
 دقان :ناوئعب (47 ص
 رماع دمحم) هاندقف رعاشو

 0 .(حيمرلا

 دمحأ ديمحلا دبع دمحم

 ."”«ىصقألا برغملا

 ليلجلا دبع نب دمحم

 يزغلا
 (ماقكون 5د0)(هل 422500

 .نميلاب ديبز ءاملع نم

 : هتافلؤم نم

 مجارتل ديجملا هللا ةيطع
 رشع عبارلا نرقلا نايعأ

 ديبز ءاملع نم يرجهلا
 ."(طوطخم)

 دمحأ ديمحلا دبع دمحم

 (ما5:0-1595)(ه14175-0)

 .ريبكلا ةيعادلا

 ءابجنلا ةذمالتلا نم

 ذملتت ءانبلا نسح ديهشلل

 ريثكلا هنع ذخأو « هيدي ىلع

 جهنمو ةوعدلا بيلاسأ نم
 ريثأتلا هل ناكو ءكولسلا

 ةيركفلا هتايح يف ميظعلا

 .ةيحورلاو

 ةجحلا وذ) او ع لصيفلا قفز

 .الا- 5 صا (ه 5

 يف يمالسإلا ركفلا رداصم (6)
 .8717 ص نميلا



 دمحأ ديمحلا دبع دمحم هدا دمحأ ديمحلا دبع دمحم

 ناوخإلا ةوعدب مزتلا يعماج

 .رصم يف نيملسملا

 «بادآلا ةيلك نم جرحت

 ةعماج «ةيبرعلا ةغللا مسق

 جرختلا دعبو «ةرهاقلا

 'ريذنلا»' ةلجم يف لمع
 اهردصأ يتلا ةيعوبسألا

 ناكو «نوملسملا ناوخإلا
 كاذنآ اهريرحت سيئر

 وهو ءيوامشع حلاص

 ءاهيف ريرحتلا ريتركس
 يف ةلجملا ةطخ تناكو

 ةوعدلا نيحلا كلذ

 نأ :ماكحلل ةحيرصلا

 ..هللا باتكب اومكحي

 بدتنا ١44١ ماع يفو

 لمحف «قارعلا يف لمعلل
 هذاتسأ لبق نم ةوعدلا ةنامأ

 لوأ كلذ ناكو «كانه ىلإ

 نيملسملا ناوخإلل توص

 ةوعدلا رشنف .قارعلا يف

 سرادملا يف هبالط نيب
 روتكدلا هيلإ ٌمضناو «ةيوناثلا
 ثيح «نيدلا لامك نيسح

 ةيلك يف سيردتلل بدتنا
 «ةرهاقلا نم ًادفوم ةسدنهلا
 .كلذ ىلع انواعتف

 تهتنا ١1945 ماع يفو
 ىلإ داعو «قارعلاب هتمدخ

 ةديرج ترهظ ثيح ءرضم

 ةيمويلا «نوملسملا ناوخإلا»

 1١94545 (رايأ) ويام لوأ يف

 ءاهيف بتكي ناكف «م
 هل تناكو

 .هتاودنو هتارضاحمو

 هسورد

 ةنس ذنم ةرهاقلاب هتاراوحو

 اه 1

 تاونسلا يف لقتعا دقو

 قوكفم القكع 5

 .تاوئس تس هنئجس رمتساو

 مث «كانه ةيميلعتلا ةرادإلا
 ةرازو ىلإ هتمدخ تلقن

 ءةمركملا ةكمب جحلا
 ةلجم ريرحت ةرادإ يف لمعو

 ماع ةدم يمالسإلا نماضتلا

 .ًاححصمو ًاررحم دحاو

 يف لمعلل مدقت مث
 زيزعلا دبع كلملا ةعماج
 نيعف ءًاسردم ةمركملا ةكمب
 ةعيرشلا ةيلكب ةوعدلا مسقب
 ,ةوعدلا ثيداحأل ًاسردم

 وه هلامعأ رخآ ناكو

 ماقأو «ةمركملا ةكمب ىرقلا

 ."!رواجم اهيف هتايح ةيقب

 ع اه )4( 81/1١

 .ةعوبطملا هلامعأ نم

 .ءارآو تاملك

 .تاركذم 1

 ط  نافوطلا هجو ىف

 :ةدج  ةديزمو ةعجارم 2"

 هه ١١ول/ «عمتجملا راد

 .(ةيحرسم) ص 4

 - اهلاجرو ةديقعلا ةايح -

 .راصنألا راد :ةرهاقلا

 عفاودو مامتهالا جذومن

 تاعوضوملا ميوقتل ةءارقلا

 ةعماج ةلجم  ةيفحصلا

 بادآلا :زيزعلا دبع كلملا
 - (ةدج) ةيناسنإلا مولعلاو
 "07 ص.ءه )151١( * جم
53 

 لئاسو روهمج ةسارد

 بادآلا :زيزعلا دبع كلملا

 ه) 5١٠9 ع يمالسإلا ملاغلا -

 ملقب ء(ه 141/11/11 -

 18٠ غو .ليقعلا هللا دبع
 رظناو .(ه )6/55 ١

 ص ٠١4 ع ًاضيأ عمتجملا

 : ةخغأ



 يحلا دبع دمحم همه دادرم ديمحلا دبع دمحم

 - (ةدج) ةيناسنإلا مولعلاو

 ص هه (14) 1 جم

"51 317 

 دادرم ديمحلا ديع دمحم

 (م 1550-1939( 1116 1"

 .ةلاخرلا « خّرؤملا

 «ةمركملا ةكمب دلو

 «حالفلا ةسردم. يف جرختو

 يف ةليوط تالحرب ماقو

 .ملاعلا نه ةقرفتم ءاحنأ

 ءارقلا عّنم ثيح ؛لهنملا

 هتالحر يف هتادهاشمب

 ءاهتاحفص ىلع ةديدعلا

 تاسسؤملا نم ريثكل خّرأو

 موقت تناك يتلا ةيميلعتلا

 لججسو .مارحلا دلبلا يف

 هتاركذم يف هريغو اذه

 اهئزج يف ثردص يتلا

 ةلحرل ناونعب لوألا
 ,0©2هرمعلا

 : ةيملعلا هراثآ نمو

 :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم (1)
 /؟ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 - 41١547 ع ةئيدملا «؛4
 ةعوسوم اه 106

 نييدوعسلا ,باتكلاو ءابدألا
 بتاكلا ةيؤه ءاالا”/#
 تحلل ص يكملا

 يف ليلاكأو راهزأ -

 ةفرعمو ةماعلا ظافلأ نيسحت

  ةفاقثو ةغل :ليخدلا

 «ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا

 جم) ص 784 ءه 0*
06" 

 كلت :حلاص نئادم

  ؟ ط  ةبوجعألا
 زيزعلا دبع :ضايرلا
 ١57 .ه ١99 «يعافرلا
 ؛ةريغصلا ةبتكملا) - ص
 فخ

 عورأ :حلاص نئادم -
 يف ةيحايسلا نادلبلا
 ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تاقيقحتو تالوج عم
 ىدم يف تا اراقلا سمخلل

 .ها٠99 ءلاماع نيثالث

 يف نيملسملا فاحتإ -

 ضاير راصتخا ليهست

 تاياآلا ريسفت عم نيحلاصلا

 ثيداحألا حرشو ةينآرقلا
 ةححصنم «: 14 ط  ةيوبنلا

 ةعبطم :ةرهاقلا - ةحقنمو

 م17١1 اه" «يندملا

 .ص

 ةايح يف بكوكلا ةعشأ -
 هيخأو ريبزلا نبا ةفيلخلا
 ةعبطم :ةرهاقلا  بعصملا

 ؟؟“ به 9484*1 ةداعسلا

 .ص

 ةلحرملا :رمعلا ةلحر 5

 :ةمركملا ةكم ..ىلوألا
 ١4٠١ «يفاقثلا ةكم يدان
 .ص 6594ه

 يحلا دبع دمحم

 (ماقخخة 2500 (ه1404-500)

 .رعاش

 فرع ام ةعيلط ىف ناك

 ينادوسلا رعشلا باطخ يف
 ةباغلا» ةسردمب

 تازاجنإ هل .«ءارحصلاو
 ةثادحلا ةكرحل تافاضإو
 ةيبرعلا ةديصقلا يف

 هنيواود يف لثمتت ةرصاعملا

 سارجأ» ةيلاتلا ةيرعشلا
 ««ينغي .لدنمسلا» ءارمقلا
 «رانس ىلإ ةدوعلا» ةديصق
 ةقيدح» ريخألا هناويدو
 .«ةريخألا درولا

 :ىرخألا هلامعأ نم
 ايؤر» ةيرعش ةيحرسم

 لوح باتكو «كلملا
 ةعنقأو «ةرصاعملا ةروطسألا
 .©9ةليبقلا

 .م 1985/11/4 قفألا (0



 ةميضع قلاخلا دبع دمحم
 (ماقخ1ك 161١0 (ه 144-117

 .«ثحابلا .يوغللا

 ٠ ٠ .ققحملا

  ةيبرغلا ةظفاحمب دلو

 لصح ءرصمب  اطنط زكرم
 ةغللا مولع يف ةزاجإ ىلع

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك نم ةيبرعلا

 تاساردلاب قحتلا ءرهزألاب
 ١944 ماع جّرختو ايلعلا

 هتلاسر عوضوم ناكو «م
 ىف هرثأو دّربملا سابعلا وبأ»

 ْ .«ةيبرعلا مولع
 ًاسّردم نّيُع كلذ دعبو

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف

 ىلإ ثعتبا مث «ةرهاقلاب
 ةثعب لوأ ىف ةمركملا ةكم

 ماع ةيدوعسلا ىلإ ةيرهزأ
 يف ًاذاتسأ لمعو عم 5
 نب دمحم مامإلا ةعماج

 .ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس

 ةزئاجب نيزئافلا دحأ وهو
 ماعل ةيملاعلا لصيف كلملا

 زئافلا ناكف ءه ٠6#

 تاساردلا» ةزئاجب ديحولا

 ماعلا كلذل «ةيمالسإلا
 تاسارذ# هباتك نع كلذو

 «ميركلا نآرقلا بولسأل
 هفيلأت يف قرغتسا يذلا
 وهو ءأماع (*0) يلاوح

 ه4

 يوحن مجنععم نع ةرابع

 .ًادلجم )١١( نم نّوكتيو

 ىف تافلؤم ةدع هلو
 نك

 :اهنم ةيبرعلا ةغللا عيضاوم

 . .لاعفألا

 ىلإ قيرطلا يداه

 .قيبطتلا رئاخذ

 بضتقمل ختقملا قيقحت

 ةعبرأل هيلع قيلعتلاو
 .(ءازجأ

  هيوبيس باتك سراهف
 .ةحفص يف عقتو

 ركذملا باتك قيقحت -

 نب ركب يبأل ثنؤملاو
 .جم < «يرابنألا

 يذلا هباتك ىلإ ةفاضإ -
 لصيف كلملا ةزئاج هب لان

 بولسأل تاسارد» :ةيملاعلا

 ."7«ميركلا نآرقلا

 راصيب نمحرلا دبع دمحم

 )م اةؤىم1-8١5١1)(ه11405-1١"؟5)

 .رهزألا خيش

 بجر) 868 ع لصيفلا ()

 .(ه 665

 راصيب نمخرلا دبع دمحم

 لبق بصانم ةدع لغش
 دقف ءرهزألل ًاخيش هنييعت
 «فاقوألل ًاريزو لمع

 نوؤشل ةلودلل ًاريزوو
 كلذ لبق ناكو ءرهزألا

 ءاملع رمتؤمل ًاماع ًائيمأ

 تاوئس عبرأ ةدمل نيملسملا

 رهزألل ًاليكو مث .«ةيلاتتم

 يمالسإلا زكرملل ًاريدمو
 ًاذاتسأ لمع امك «نطنشاوب
 ةعماجب نيدلا لوصأ ةيلكب

 ًاماع ًاننينمأو ءرهزألا

 «رهزألل ىلعألا سلجملل

 ثوحبلا عمجمل ًانيمأو
 ١910/4 ماع يفو «ةيمالسإلا

 اًخيش نوكيل ريتخا «م

 يف ًاوضع ناك امك ءرهزألل

 نيحشرملا رايتخا ناجل

 لصيف كلملا ةزئاجل
 خيرات ىتح ةيملاعلا
 , 9هتافو

 قلعتت يتلا ةصاخ ءريثكلا

 :اهنم اهئاحبأو ةديقعلاب

 ىدامج) 5١٠ ع لصيفلا (0

 عمتجملا ء(اه ١407 ةرخآلا

 (م 189594 /ه/5) 8و ع

 هيلي يذلا ددعلاو .«5 ص

 .#4 ص



 يقيِدصلا ميحرلا دبع دمحم مهما يدركلا .نمحرلا دبع دمحم

 قالخألاو ةديقعلا

 درفلا ةايح يف امهرثأو

 -- ْط - عمتجمللاو

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 "م85 ءه ١و٠ .قيرصملا

 .ص

 ةفسلفلا ىف تالمأت

 ," ط  ةرصاعملاو ةثيدحلا

 «ةيرصعلا ةبتكملا :توتريب

 .ص 7٠١ ه0

 :دشر نبا ةفسلف يف -

 ”  طا دولخلاو دوجولا

 بتكلا راد :ثوريب

 ١8" .ىه انوع «ىنانبللا

 .ءص

 نمحرلا دبع دمحم

 .. . دمحم حئنلا -- يولعلا

 نمحرلا دبع دمحم
 يدركلا

 4 ادا 1 (ما مل 1*ه

 .غيلبلا «بيدألا «ملاعلا

 روهشملا ملاعلا ديفح
 «يدركلا نيمأ دمحم»

 يف بولقلا ريونت» بحاص
 .«بويغلا مالع ةلماعم
 ىلع رهزألا نم لصح
 ةغالبلا ىف هراوتكدلا ةجرد
 نع تافلؤم هل . .ةيبرعلا

 «يناكلمزلاو ءريثألا نبا

 خيرات» يف تارضاحمو

 هباتك يف عدبأ دقو «ةغالبلا

 يذلا «نايبلا يف تايرظن»
 يف ردصو ةثلاثلا ةرملل عبط

 يه ١4905 ماع ةرهاقلا

 .ص 6

 ةلهآلا هتبتكم تناكو

 ميدقلا يف عئار لكب
 «هذيمالتل ةحوتفم ثيدحلاو

 برقأاهنوّدعي اوناكو
 . . مهيديأ ىلإ تابتكملا

 ىلع صرحي ناك كلذلو
 بتكلا نم دجي ام ءانتقا
 رشني .ام ةصاخبو «ةعفانلا
 ."0ثارتلا بتك نم

 ميحرلا دبع دمحم

 يقيِدّصلا
 (ماكوتك -1512)(ه١143-9*1)

 ءبتاكلا «بيدألا

 !بتكلا قشاع «يرابخإلا

 ليبجلا يف دلو

 هتفرع دقو .«ةيدوعسلاب

 1١78 ىلاوح ذنم فئاطلا

 مولعلاب ًافراع ناك .ه

 .ه ١5١08 ةجحلا وذ َرهزألا )١(

 ١108٠ ع ةيروهمجلا

 هاا

 عساو «ةيبرعلا ةغللاو ةينيدلا

 برعلا رابخأب ةطاحإلا
 غرفت دقو .اهقاوسأو اهمايأو
 ءاقدصألا لابقتسال هلزنم يف

 ةعلاطمو ءابدألا ةثداحمو

 ةمدانمو اهيف ثحبلاو بتكلا

 كرتو ايندلا رداغ .اهيفلؤم
 اهبلقو اهعمج :بتكلا فالآ

 ءاهرثكأ ىلع شمهو اهبترو

 ءدلب ىلإ دلب نم اهلقنو

 ناكو .«لزنم ىلإ لزنم نمو
 الإًادحأاهيلع نمأي ال

 ددري ناكو ءهفارشإ تحت

 : نيزح رثأتم توص يف

 اهتعمج دق املاط ًابتك بلقأ

 اددبت ىتحرمعلا اهيف تينفأو
 ًايقاب تسل يننأ ًاقح ملعأو

 ("”ادغاهبلقي نم يرعش تيلايف

 : ةعوبطملا هلامعأ نم

 ةيغبو ءابدألا ةلاض

 .ءابطخلاو ءارعشلا

 هه ١٠1541/ه/٠ ةئيدملا (؟)

 رشع عبارلا نرقلا مالعأ نم

 نم ١168١/١. رشع سماخلاو

 ص نيرصاعملا فئاطلا ءابدأ

 ردصملا يفو. ١-7374

 ؟7” موي يفوت هنأ ريخألا

 ردصم يفو .«فئاطلاب رفص

 رهش يف يفوت هنأ رخآ
 .ىلوألا ىدامج



 يقيدّصلا ميحرلا دبع دمحم

 نم رردلا تاطقتلم

 2 .ركفلا تابختنم

 راعشأ نم جيرألا حفن -

 .جيلخلا ءابدأ

 راعشأ نم زارطلا ريخ

 .زاجحلاو دجن ءابدأ

 صاخلاو ماعلا هيبنت

 رهزألا خيش يغارملا

 ءاطغلا فشاك نسح دمحمو

 ماع يف ترج فجنلا يتفم

 .(ه 1"

 .ةيبرعلا نادلبلا

 .ءاملعلا عرو -

 :فئاطلا  ساربنلا

 ا١ملإل هه ١85 .فلؤملا

 .ص

 - بيدألا ةفالس -

 ١786 .فلؤملا :فئاطلا

 .صا 1١5 ه

 مظعألا دئاقلا ةايح -

 ديل دمحم

 يذلا يرودلا باتكلا

 رعشلا نم جذامن يوحي

 يذلا ثيدحلا يدوعسلا

 ١ام

 بيدألا يدانلا هردصي

 مالسلا دبع دمحم

 يويلحلا

 (ماوا م1600( 1

 نم «دقان «رعاش «بتاك

 ؛ديدجتلا داور

 يف يئادتبالا هملعت ىقلت

 هبابش يف لصتاو «ناوريقلاب

 يف ًالوصف رشن .ناوريقلا

 يتديرج يف دقنلاو بدألا
 «ةضهنلا» و «ةرهزلا»

 « سنوتب ةرداصلا تالجملاو

 ةفيحص ولخت نأ ّلق ثيحب
 ءهملق راثآ نم ةلجم وأ
 «يبدألا ملاعلا» ةلجم اهنمو

 «ةلاسرلا ةلجمو «سنوتب
 .رصمب ولوبأو

 ثلاغلا رتمتؤملا يف كراش

 رصمب دقعنملا| برعلا ءابدأل

 كراعملا نمو ء1961/ ةنس
 هنأ اهيف مهاس يتلا ةيبدألا

 ًالصف بتكو «يعفارلا عم
 نم دوفسلاا هناوئع

 داقعلا جتحا دقو ««صاصر

 يويلحلا مالسلا دبع دمحم

 هل لاقم يف ةريثك تارقف

 .«(بدألا ةرسامس» ناونعب

 نيكراشملا نم ناكو

 ذنم ةعاذإلا يف هئثيداحأب

 بتاك وهو ءاهسيسأت

 عالطالا عساو بيدأ «ركفم

 ليمي رعاشو «يسنرفلاو

 يف ةيلقعلا ةعزنلا ىلإ
0 

 ء0 ةرعش

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 ًادقان يويلحلا دمحم
 يداهلا دمحم /ًايبدأو

 رادلا :سنوت  يوطملا

 ءه ١4١04 «باتكلل ةيبرعلا
 .ص هال“

 «كردص تاقلؤم هل

 .دعب رونلا رت مل ىرخأو
 :هل ردص امو

 ةيبدأ تاساردو ثحابم

 ةيسنوتلا ةكرشلا : سنوت -

 .ه ١"؟1/ . عيزوتلل

  يباشلا لئاسر -

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت )١(
 ريهاشم -١/١.

 4417 1445 ص نييسنوتلا

 ريخألا ردصملا يف هتدالوو

 .(م اوامر



 ناّبللا يفاشلا دبع دمحم

 برغملا راد :سنتوت

 ها 17585 ؛ىبرعلا

 خيراتلا يف ناوريقلا -

 .بدألاو

 سنئوت 5 يباشلا عم -

 مه 1/6

 - ىسنوتلا بدألا ىف -

 هه ١988 .سنوت

 ناّبللا يفاشلا دبع دمحم
 (ماكحن 1500 (هال411-5)

 .ىنوناق « ىسامولبد

 يف ًاريفس مث ءناريإ يف

 اليكو ناكو .ارسيوس
 دحأ وهو .ةيجراخلا ةرازول

 ةيرصملا ةيعمجلا يسسؤم
 وضعو .ةدحتملا ممألل

 ىلع وبري ام اهترادإ سلجم
 دحأ ناكو .تاوئس رشع

 راصنأ ةيعمج يسسؤّؤم

 .رصم يف ناسنإلا قوقح

 .اهل سيئر لوأ بختناو
 ةدم ةيعمجلل ًاسيئر لظو

 .ًاماع رشع ةسمخ نع ديزت

 دادعأ ةعبس تردص دقو

 «ناسنإلا قوقح ةلجم» نم
 ةلجم يهو ءهتايح يف

 .ةيلوح

 ها"

 باتكو ««بويأ ربص ةصق»
 2؟سانلا نم جذامن» ناونعب

 مظعأ خيراوت يف باتك هلو

 بوعشلا ةايح يف اورثأ نم
 ةيناسنإلا ةأشن ذنم ةداقلا نم

 .رصاعملا انخيرات ىتح

 مهتاعاس» باتكلا مساو

 نع هباتكو .«ةريخألا

 هيلع بلغي «ناسنإلا قوقح»
 عمج دقف «يقئاثولا عباطلا

 قوقحب قلعتي ام لك هيف

 نمو .صوصن نم ناسنإلا
 ةبطخ» صوصنلا هذه

 ِهلِلَط دمحم انديسل «عادولا

 سسأ ىلع تلمتشا يتلا

 يتلاو ءناسنإلا قوقح

 نأ زربأو .تعوأف تعمج

 ناسنإلا قوقح دعاوق

 لمكألا يه ةيمالسإلا

 صوصتنب ةنراقملاب لمشألاو

 تلصو يتلا ناسنإلا قوقح

 ةيناسنإلا ةراضحلا اهيلإ

 نرقلا يف ةيلاحلا
 20 هيرشعلا

 م ع ناسنإلا قوقح ةلجم )١(

 اهردصت) م ١199١ س

 ناسنإلا قوقح راصنأ ةيعمج
 . (ةرهاقلاب

 )م اذا 1١17 (ه140752156)

 .يوبرت «لدقان « بيدأ

 زيزعلا دبع» ب فورعم وهو
 هدلاو ناك دقو .«عيبرلا

 لك ةيمست ىلع صرحي
 زيمي مث ةدمحم)» مساب هئانبأ

 .رخآ مساب دحاو لك

 .ةرونملا ةنيدملاب هداليم
 ىئادتبالا هميلعت ىقلت

 لصح .ةرونملا ةئيدملاب

 ةغللا يف سناسيللا ىلع
 مولعلا راد ةيلك نم ةيبرعلا
 مولبدلا ىلعو «ةرهاقلاب

 ملعو ةيبرتلا يف يلاعلا
 ةعماج نم سفنلا
 ىف سرد امك .ةيردنكسإلا

 ليثمتلا نفل يلاعلا دهعملا
 .ةرهاقلاب يبرعلا

 اه #10 ةنس يفو
 ميلعت ريدم لوأ حبصأ

 .ةنيدملا يف ميلعتلا ةقطنمل
 ةضهنلا يدان سأرو

 يدان سأر امك «يضايرلا

 يذلا يبدألا ةرونملا ةنيدملا
 نم ءالمزلا ضعب عم هأشنأ

 يف كراشو .ميلعتلا لاجر

 :ةيبدألا ةرسألا سيسأت



 عيبرلا زيزعلا دبع دمحم

 يتلا «كرابملا يداولا ةرسأ

 .نرق فصن ةبارق ترمتسا

 نم دعت ةصاخ ةبتكم هل

 رشنو «تابتكملا ربكأ
 دقنلاب زّيمتو «ةريثك تالاقم

 نم ثدحتو «يبدألا

 تناكو .نويزفلتلاو ةعاذإلا
 يف ةناكم هل

 ,©0ةيبرتلاو بدألا لاجم

 ىف ةنيدملا

 :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم )١(
 ١/ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةمجرت هلو 2684 95/.0٠4"

 نوركفمو ءاملع باتك يف

 288 -04/6مهتفرع

 ةريزجلا يخرؤم مجعمو
 088 84 ص ةيبرعلا

 1 يف ثيدحلا رصعلا ءارعشو

 قخلما برعلا ةريزج

 ,باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 585/١. نييدوعسلا

 ركذأ سابتلالا ةيشخو :تلق

 روزاي يف دلو يذلا ؟عيبر
 ه4 ماع نيطسلفب

 يف هاروتكدلا ىلع لصحو

 نتسويه ةعماج نم داصتقالا

 .ها8#٠ ماع اكيرمأ يف

 تانوعملا» هباتك يف ركذو
 يذلا «ليئارسإل ةيكيرمألا

 لمعي هنأ ه١٠141 ماع ردص

 هيجوتلاو ءامنإلا زكرمل ًاسيئر
 .نطنشاو يف يوبرتلا

 امهتافلؤم نيب سابتلا ةيشخو
 -:يهو ريخألا تافلؤم ركذأ

 كرو

 تاحمل :هيف بتك اممو

 دمحم /عيبرلا ةايح نم
 ةنيدملا - يشهيلبلا حلاص

 .ىبدألا يدانلا :ةرونملا

 7 .نص مالا يه

 :هلامعأ نم

 ةقلق ةيصخش بهل وبأ

 يمالسإلا خيراتلا -

 (ةيئادتبالا ةسماخلا ةنسلل)

 دبع دمحأ عم كارتشالاب)

 :ضايرلا  (دمحم ىنغلا

 ءه 1888 ءفراعملا ةرازو

 .ص م

 ةسداسلا ةنسلل) ىمالسإلا

 عم كارتشالاب) (ةيئادتبالا

 - (دمحم ينغلا دبع دمحأ

 «فراعملا ةرازو :ضايرلا

 مث ١8١ مث به ١5/ه

 هم 0385

 «ةيملعلا تايافكلا ةرجه | -ح

 رمتؤم « عمتجملاو داصتقالا

 «مالسلا تالامتحاو فينج

 «ةيبرعلا ةميزهلل رخآلا هجولا

 ةيكيرمألا ةسايسلا عنص

 بونئجو ليئارسإ «برعلاو
 ةيكيرمألا تانوعملا ءايقيرفإ

 . ليئارسإل

 عيبرلا زيزعلا دبع دمحم

 ةضايرلاو ةيبرتلا

 ةبتكم :لئاح  بابشلاو
 «بابشلل ةماعلا ةسائرلا
 الف به ١:٠1١لا 0 146

 .ص

 فصلل) ايفارغجلا -

 (يىئادتبالا سماخلا

 دبع دمحأ عم كارتشالاب)
 :ضايرلا  (دمحم ىنغلا

 ١888 ءفراعملا ةرازو

 .ص م١ .ه

 عيدو لفط تايركذ

 ةنيدملا  [هتاركذم يهو]
 «ىبدألا يدانلا :ةرونملا

 ١ ش ه "91

 ةروثملا ةنيدملا - 5 ط

 هك ؟ ,ىبدألا يدانلا

 ١ .ص 6

 يف بابشلا ةياعر -

 :ةرونملا ةنيدملا - مالسإلا

 ه0 .ىبدألا يدانلا

 ل .؟ ط مث ءص ٠6

 ه8 ؟

 .ةيريبعتلا نونفلا -

 .نوفلؤمو بتك -

 .تاشقانمو تاشوانم -



 ها: ليلهلا زيزعلا دبع نب دمحم

 زيزعلا دبع نب دمحم
 ليلهلا

 | (ماوم1-1١1؟12ه1401185)

 راشتسم «ضاف ءملاع

 ملدلا ةنيدم يف دلو

 نآرقلا ظفحو .ةيدوعسلاب

 بلط يف عرشو ءًابيغ
 دهعملا يف جّرختو «ملعلا
 .ه ١"89؟ ةنس يدوعسلا

 تاقلح يف سرد مش

 طاشن هلو .مارحلا دجسملا
 تالجملاو فحصلا يف

 يف ًايضاق نيعتو .ةعاذإلاو
 اذ ناكو ..دلب نم رثكأ

 ءماكحألا يف ةسارف

 ًارعاش هنوك ىلإ ةفاضإلاب
 بدألا يف علوأ ءًاقيطنم

 ماقو «هتلوفط ذنم رعشلاو
 ةوعدلل ةديدع تالحرب

 ةيدوعسلا لخاد داشرإلاو
52000 

 ..' اهجراخو

 رثآم نع نيرظانلا ةضور )١(

 نينسلا ثداوحو دجن ءاملع

 ءاملع لها 0"

 45/١ (جرخلا) ملدلا ةاضقو

 باتكلا مجعمو قفا اد

 ص ةيدوعسلا يف نيفلؤملاو
 رصعلا ءارعش ءا158 - 17

 مالعأ نم 2.597/١ ثيدحلا

 -سماخلاو رشع عبارلا نرقلا

 : هراثآ نم

 يف راهزألا حفن ناويد -

 عمج) راعشألا عجس

 دمحم ةنمآ قيقحتو بيترتو
 دمح ميدقت :ليلهلا

 :ضايرلا  (رساجلا

 ثارتلل ينطولا ناجرهملا

 .ه١1ا١٠١5 «,ةفاقثلا

 رامهزألا يهاز ناويد -

 عمج) راعشألا حيلم يف

 دمحم تنب ةنما بيترتو

 نب دعس ةعجارم ؛ليلهلا
 :صضايرلا  (ليلهلا دمحم

 ثارتلل ئنطولا ناجرهملا

 دلجملا) ه ١417 «ةفاقثلاو

 مظتنملا ردلا :ناونعب لوألا

 دلجملاو «مظنلاو رعشلا يف
 راهزألا جيرأ :هناونع يناثلا

 .(راعشألا حيلم يف

 نسح ينغلا دبع دمحم

 (م16:000-1586ه )1١856 1١4:6

 .دقانلا «بتاكلا «بيدألا

 ةروصنملا يف دلو

 ةزاجإ ىلع لصحو ءرصمب

 خيراتو المال رشع | ح

 رداصملا يف هتافوو هتدالو

 1١10١ ب 175) وه ةريخألا

 .(ه

 ماع مولعلا راد ةيلك نم
 يف ةزاجإو ءم 9؟

 كلس يف لمع ؛ةيسنرفلا
 ١959 ماع ذنم سيردتلا
 دهعملاب ًاذاتسأ لمع امك «م

 ًاذاتسأو «ليثمتلل ىلاعلا
 ًاماع ًاريدمو «ةطرشلا ةيلكب
 تاعوبطملا ةسسؤمل
 رشنلل ًاريدم مث «ةثيدحلا

 .ةيرصملا ةفاقثلا ةرازوب
 نّيُع م 145ا ماع يفو

 ةرادإ سلجمب ًابدتنم ًاوضع
 .اهب رشنلل ًاريدمو ملقلا راد

 ةيبدأ تاكراشم ةدع هل

 امك .اهجراخو دالبلا لخاد

 تارضاحملا نم ًاددع ىقلأ

 فيلكتب ةيفاقثلا زكارملا يف

 يف كراشو «ةموكحلا نم
 ناجلو تاناجرهم ةدع
 كراشو .ةيبدأ تايعمجو

 نم ددع ريرحت يف
 «فطتقملا اهنم تالجملا

 «ةفاقثلا «يعوبسألا غالبلا

 ةفرعملا .بيدألا لالهلا

 . .تيزلا ةلفاق «ةيقشمدلا

 ةسائر ىلوت نأ قبسو .خلإ
 رشانلا) ةلجم ريرحت

 ريرحت ةسائرو (يرصملا
 .(باّتكلا ديرب) ةلجم

 تافلؤملا نم ديدعلا هل



 َُك رابملا رداقلا ديع دمحم هام نسح ينغلا دبع دمحم

 :اهنم ةفلتخم تالاجم ىف

 يف يبرعلا رعشلا
 .رجهملا

 خيراتلاو بدألا صض رعم -

 .يمالسإلا

 .برعلا لاثمأ نم

 .ظعاوملاو بطخلا -

 بدألا يف حالفلا

 .يبرعلا

 بدألا ىق تاسارد

 .خيراتلاو يبرعلا

 .روطسلا نيب -

 يف نايبلا صيخلت

 فيرشلل /نآرقلا تازاجم

 .(قيقحت) يضرلا

 .روصعلا

 .تالحرلا بئارغ

 ةقيقحلا نيب نآرقلا -

 .زاجعإلاو زاجملاو

 .اسهو تكسب ةنمآ -

 .دليوخ تنب ةجيدخ -

 ناويد :رعشلا نم هلو

 «ةايحلا عبن نم «قفألا ءارو

 نم ضام «ةوبنلا يحو نم
 .©0 معلا

 كرابملا رداقلا دبع دمحم

 (ماد1915-47)(ه14:7-11)

 .ريبكلا يمالسإلا ركفملا

 سرد .قشمد يف دلو

 ةعماجب بادآلاو قوقحلا

 ماع اهنم جرختو قشمد

 ىلع لصح 26م ١ مه

 بادآلا ىف سناسيللا ةجرد

 نوبروسلا ةعماج نم

 ملع يف مولبدلاو «سيرابب
 ماع قالخألاو عامتجالا

 ةرشابم ةيبرغلا ةفاقثلا ىلع

 يف نيركفملا رابك فرعو
 ًاسردم لمع «برغلا

 ًاشتفم مث «قشمدب ةيوناثلا

 مث «ءنيدلاو ةغلل ًاماع
 بادآ ةيلك يف ًارضاحم

 يناثلا عيبر) 44 ع لصيفلا )١(
 عيبر) لين عدو له 6

 65١ ص (ها4:8١ لوألا

 نم ءابدأو نوركفم 0

 7577” ص مهراثآ لالخ

 ص يغمجملا ثارتلا 4١

 يفلح

 ًاديمعو «قشمد ةعماج

 ًاذاتسأ لمع مث ءقشمد
 تاساردلا ةبعشل ًاسيئرو

 نامرد مأ ةعماجب ةيمالسإلا

 اسيئر مث 2م ا١و55ك ماع

 ةعيرشلا ةيلكب ةعيرشلا مسقل
 ًاراشتسم مث «ةمركملا ةكمب

 «زيزعلا دبع كلملا ةعماجل

 ةيندرألا ةعماجلا يف ًاذاتسأو

 .هتافو خيرات ىتح

 ءىسايس طاشن هل ناكو

 ةماعلا لاغشألل ًاريزو ناكف
 ًاريزو مث «تالصاوملاو

 نم ةرتفلا لالخ ةعارزلل

 كراش ءم 48-- ١9647

 نم ديدعلا يف هتايح ناَنإ
 ةيملعلا تارمتؤملا

 عضو يف مهسأو «ةيملاعلاو
 تاططخملا نم ددع

 يف ةيعماجلاو ةيميلعتلا
 لوأ ناكف «ةيبرعلا دالبلا

 ماظن» يتدام فاضأ نم

 ملاعلا رضاح» و «مالسإلا

 تاساردلا ىف «ىمالسإلا

 ةودن ىف كراشو «ةيعماجلا
 ىحيسملا ىمالسإلا ءاقللا
 م 1914 ةنس سيراب يف
 ءاملعلا نم ديدعلا عم

 اولشثم نيذلا نيملسملا

 .ةيمالسإلا لودلا فلتخم



 كرابملا رداقلا دبع دمحم

 : هتافلؤمو هراثآ

 يتلا ةعفانلا لئاسرلاو بتكلا

 : يه مهعقاوو «نيملسملا.

 مالسإلا ماظن ةلسلس -
 ةديقعلا)اهنم ردص

 ء(داصتقالا) .(ةدابعلاو.

 .(ةلودلاو مكحلا)

 يمالسإلا عمتجملا 9

 .رصاعملا

 يمالسإلا ركفلا -

 راكفألا ةهجاوم يف ثيدحلا

 .ةيبرغلا

 يف ةيميت نبا ءارآ -
 ىف اًهلخدت ىدمو ةلودلا
 .يداصتقالا لاجملا

 صوصنل ةيبدأ ةسارد -

 .نآرقلا نم

 .ةديعس ةيناسنإ وحن -

 .ةيبرعلا

 باتك يف صصقلا نف

 .ظحاجلل ءالخبلا

 .ةيبرعلا ةغللا ةيرقبع -

 ةكرعم ىف ةيبرعلا ةّمألا
 .تاذلا قيقحت

 هاى

 ةنوكملا لماوعلاو ةّمألا

 .اهل

 نآرقلا يف ةديفعلا -

 .ميركلا

 مامأ مالسإلا ةيتاذ -

 .دئاقعلاو بمهاذملا

 يمالسإ يعو وحان

 .ديدج

 يف ةيفاقثلا ةلكشملا -

 .يمالسإلا ملاعلا

 يف ةمزألا روذج

 .يمالسإلا عمتجملا

 ةفاقثلا يف تاركذم

 .ةيمالسإلا

 ركفلاو مالسإلا -

  .يملعلا

 ةماعلا مالسإلا ةرظن -

 يف اهرثأو دوجولا ىلإ
 .ةراضحلا

 ةيبرغلا نيتفاقثلا نيب -
 .ةيمالسإلاو

 نمددعادعاماذه

 نم ريثك يف تالاقملا
 ,0ةيمالسإلا تالجملا

 رخآلا عيبر) هم ع لصيفلا قفز

 -نوركفمو ءاملع ءاه 0"

 نانع هللا دبع دمحم

1 

 نانع هللا دبع دمحم

 (م 1944 ا18468)(ه4-080١1)

 «خّرؤملا «ثحابلا

 .سلدنألا قشاع «ققحملا

 ةيرصم ةيرق يف دلو

 تيم زكرم نم (الشب) ىعدت
 .ةيلهقدلا ةظفاحم يف رمغ
 ةسردم يف هتسارد لمكأ

 لصحو ةيناطلسلا قوقحلا
 رثإو «سناسيللا ىلع اهنم
 .ةاماحملا يف لمع هجرخت

 ىلإ اهكرت ام ناعرس هنكل
 كرتشاف .بدألاو ةفاحصلا

 ءةسايسلا ريرحت يف
 «تاعامجلاو «سرادملاو

 تالجم يف ًابتاك مهسأو

 554-8 ص مهتفرع -

 ةريدربشك يضمن © ىف ج١

 رشع عبارلا نرقلا مالعأو

 2457 40" ص يرجهلا
 ع 7١ جم يمالسإلا ثعبلاو
 لصيفلاو 1٠١. - 48 ص ا/
 (ه1405 نابعش) 57 عا
 نقشمد ءاملع خيرات ءالا ص

 هباتك يف هل ةمجرتو 431١

 ةيبرغلا نيتفاقثلا نيب)
 راد نع رداصلا (ةيمالسإلاو

 يف ةساردو ءها٠٠5 ركفلا

 :باتك يف يمالسإلا هركف

 دبع /يمالسإلا ركفلا ةقيقح

  .يدينزلا ديز نب نمحرلا
 ءملسملا راد :ضايرلا

 س6 #0١ 1



 نانع هللا دبع دمحم

 قحتلا مث «لالهلاك ىرخأ

 غلب ىتح تاعوبطملا ةرادإب

 مث ء«ةرادإلا ليكو ةجرد

 ماع شاعملا ىلإ اهنم ليحأ
 .م ١6

 ةيسنرفلاو ةيزليجنإلا

 . ةينابسالاو ةيناملألاو

 سلدنألا خيرات هدش دقو

 بهذف هيف صصختلا ىلإ
 م ١95 ماع اينابسأ ىلإ

 يتلا نكامألا يف لوجتيل

 . .ثادحألا حرسم تناك

 ةيليبشأو ةبطرقو ةلطيلط يف
 ةطلامو ةطانرغو

 ءاهريغو ...ةيسنلبو

 عجارملا سرديلو
 يف ةيبرعلا تاطوطخملاو

 .لايروكسألا بتكم

 ردص م1957 ةنس يفو

 هتعوسوف نم لوألا ناتكلا

 (سلدنألا يف مالسإلا ةلود)
 نم م ١1958 ماع ىهتناو

 ءعبسلا اهتادلجم رخآ

 ش | سلدنألا خيراتل اهيف ضرعت

 .ةلماكتم ةدحوك .

 ًاريغص ًامجعم فلأ امك

 ةينابسإلاو ةيبرعلا نيتغللاب
 ةيفارغجلا مالعالل

 كني

 0 يراتلاو

 ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 مفطصم مالسإلا خيش نأ

 يف ًاليوط هيلع در يربص
 ةجيتن «لقعلا فقوم» هباتك
 نيملسملا كارتألل هتاداعم

 نامثع لآ خيراتل هتاماهتاو

 .(378 ١/ ًالثم عجار)

 :ناونعب تاركذم هلو

 :نامزلا نم نرقاثلث

 راد :ةرهاقلا  تاركذم

 398 هاا 421/ ؛لالهلا

 .(لالهلا باتك)

 .ةعوبطملا هلامعأ نمو

 ةيقابلا ةيسلدنألا رائآلا -

 ةسارد :لاغتربلاو اينابسإ يف

 -"؟اط  ةيرثأ ةيخيرات

 «يجناخلا ةسسؤم :ةرهاقلا

 .ص 4974 ءمه 41١

 هتايح :نودلخ نبا

 لالخ نم ءابدأو نوركفم )١(

 ثارتلا ,.768* س مهراثآ

 ةلجمو 21١7 ص يعمجملا

 (رصم) ةيبرعلا ةغللا عمجم

 1١408 لوألا عيبر) 5١ ج

 لوم 15868 ص(اه

 نم ذوخأم ةافولا خيراتو

 درو يذلا :ريخألا ردصملا

 ٠ | .هخيراتب هنيبأت

 نانع هللا دبع دمحم

 :ةرهاقلا - يركفلا هثارتو
 «ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم
 .ص 185 عه 0

 رابخأ ىف ةطاحإلا

 نب نيدلا ناسل/ةطانرغ

 قيقحتو ميدقت) بيطخلا

 راد :ةرهاقلا  (قيلعتو

 ١"إا/ه ةمدقملا «فراعملا

 «برعلا رئاخذ) ١ جم هه

/1). 

 ةبتكم :ةرهاقلا

 ىم ١!"ةا/ *4  :«يجناخلا

 .جم 3

 ةبتكم :ةرهاقلا "ا

 ١ جم) ه نكت «يجئناخلا

-2). 

 دمحم .ميدقت /تايسلدنأ -

 ةلجم :تيوكلا  يحيمرلا

 ؟؟* هه ١408 «يبرعلا

 0 ؛ يبرعلا باتك) - ص

 تايعمجلا خيرات -

  ةمادهلا تاكرحلاو ةيرسلا

 ةعبطم :ةرهاقلا -1ط
 ها 1/7 «فيلأتلا ةنجل

 يف برعلا خيرات

 خيرات ءوأ ءاينابسإ
 ةعبطم :ةرهاقلا ءسلدنألا
 ١5" اه 1ا"59» ؛ةداعسلا
000 



 نانع هللا دبع دمحم

 اهتاروطتو ةيسايسلا

 نم ةينوناقلاو ةيعامتجالا
 - اهثدحأ ىلإ روصعلا مدقأ

 «ءلالهلا راد :ةرهاقلا

 .ص 57/5 ياا

 ةيقرش :ةيمالسإ مجارت -
 راد :ةرهاقلا  ةيسلدنأو

 "ل١ بها 75١1إل/ل «فراعملا

 .ءص

 :نامزلا نم نرق اثلث

 راد :ةرهاقلا  تاركذم

 الابل به ال «لالهلا

 .(لالهلا باتك) - ص

 هللا رمأب مكاحلا

 5 ةيمطافلا ةوعدلا رارسأو

 رشنلا راد ؛ةرهاقلا

 .ت ا.د «ثيدحلا

 ةبتكم :ةرهاقلا - ” ط

 ناد :ضايرلا ؛يجناخلا

 هه ١5٠4 ,ىعافرلا

 نع تاسارد -

 ثاحبأ ةعومجم :يزيرقملا

 نيدلا لامجو ةدايز ىفطصم

 ةئيهلا :ةرهاقلا  (لايشلا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 اه "و١

 ذنم فئاوطلا لود

 ه6

 يطبارملا حتفلا ىتح اهمايق
 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 ١8٠ ءرشنلاو ةمجرتلاو

 .ص غ1 .ه

 يف مالسإلا ةلود

 ةديزبم «4 ط ءسلدنألا

 ةبتكم :ةرهاقلا  ةحقنمو

 " اه 66 «يجناخلا

 تب

 قيقحتلا ناويد

 - .ىربكلا تامكاحملاو

 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 48*١1 ءرشنلاو ةمجرتلاو
 .ص 6044 فه

 ةعجنو باتكلا ةناحير

 نب نيدلا ناسل /باتنملا

  .(قيقحت) بيطخلا

 «يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .جم " يه 5٠6

 ةيرصملا ةسايسلا -

 رداقلا دبع ميهاربإو لكيه
 عباطم :ةرهاقلا - (ينزاملا

 مه "8 .ةسايسلا

 نيطبارملا رصع
 برغملا يف نيدحوملاو
 ةنجل :ةرهاقلا - سلدنألاو
 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 ناثع هللا دبع دمحم

 .جم ”" يه االظ85 - 3م"“

 نودلخ نبا ةفسلف -

 /دقنو ليلحت :ةيعامتجالا

 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 «٠ #١5 رشنل او ةمجرتلاو

 .ص ١84 ه

 نب نيدلا ناسل

 هئارتو هتايح :بيطخلا

 ةبتكم :ةرهاقلا  يركفلا

 ءه ١988 ىجناخلا

 .ص ١2

 ةسارد :غنلريام ةاسأم

 نم ةاقتسم ةيليلحت ةيخيرات
 ةيروطاربمالا قئاثولا
 راد :ةرهاقلا  ةيوسمنلا
 )١9 ءه 158 «فراعملا

 .ص

 ةيعامتجالا بهاذملا

 ةيسايسلا اهرصانع : ةثيدحلا
 ط - ةيروتسدلاو ةيداصتقالاو

 .دامتعالا ةعبطم :ةرهاقلا ”

 :ةرهاقلا  ةديزم 5 ط

 نس كول «يجناخلا ةسسؤوم

 .ص 3859 فه

 خيراتو «ةيمالسإلا رصم

 :ةرهاقلا  ةيرصملا ططخلا

 ١8٠ «:ةيرصملا بتكلا راد

 .ص 184 .ه



 نحل عناملا هللا دبع نب دمحم

 :ةرهاقلا - «ةحقتم ”< ط

 ص ااكقم « ىجناخلا ةبتكم

 0 ص اال

 ىف ةمساح فقاوم

 :ةرهاقلا - مالسإلا خيرات

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل

 اوال هه 4١ال ءرشنلاو

 .ص

 تققحو تحقن 2”

 ةديدج ثوحب اهيلإ تْمْضو
 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 ١"ه7 ءرشنلاو ةمجرتلاو
 .ص ”؟هك صه

 «4 ط

 «يجناخلا ةسسؤم : ةرهاقلا

 مه ١989545 ىلا

 ةيمالسإلا رصم وخرؤم -
 - يرصملا خيراتلا رداصمو

 فيلأتلا ةنجل :ةرهاقلا

 88*١1 ءرشنلاو ةمجرتلاو

 .ص ٠١6 ه

 خيراتو سلدنألا ةياهن -

 «رصم ةعبطم :ةرهاقلا

 ::ةرهاقلا "  ط ءه 4
 فيلأتلا ةنجل ةعبطم

 8١م5 ءرشنلاو ةمجرتلاو

 .ص ه5 ه

 عناملا هللا دبع نب دمحم

 (ماقخال ١9:80 (ه 14 5

 .مجرتم « يفحص
 «ريبزلا» يف دلو

 ىلع همولع ىقلتو «قارعلاب
 نم ناكو ءخياشملا

 .ةيزيلجنإلا ةغللاب نيمتهملا
 ىتح دنهلا يف اهملعتف
 .اهداجأ

 ءزميات ةرصبلا ةديرج يف
 كلملا ناويدب قحتلا مث
 ةغلل امجرتم زيزعلادبع
 لمع امك .ةيزيلجنإلا
 تيزلا ةكرش يف ًامجرتم
 غّرفت مث .(وكمارأ) ةيبرعلا

 .©7ةصاخلا هلامعأل

 : هتافلؤم نم

 ةيبرعلا ةكلمملا ديحوت

 هللا دبع ةمجرت /ةيدوعسلا
 :مامدلا  نيميثعلا حلاصلا
 07 ا .عوطملا عباطم

 .ص "2 91/

 يرابيلم هللا دبع دمحم
 (ماككا1-50١1)(ه14117-14)

 .ىفحص «بتاك «بيذأ

 ةريزجل ل يخرؤم مجعم 0غ(

 ةيبرعلا ١/310.

 «ةمركملا ةكم يف دلو

 ةعيرشلا سناسيل ىلع لصح
 دنهلاب ةيمالسإلا ةيلكلا نم

 ماع باستنالا قيرط نع
 ًاريدم لمعو .ه

 يتلا (ةودنلا) ةديرج ريرحتل

 ىلع لوألا اهددع ردص

 نابعش 4 ءاعبرألا موي هيدي
 ركل ماع يف .ه 1١ا/ا/

 رادصإ زايتما ىلع لصح ه

 ةيضاير ةديرج لوأ
 ةيدوعسلا يف ةصصختم
 داؤف عم كارتشالاب

 ةديرج يهو . .(يواقنع

 اهريرحت سأر يتلا ةضايرلا
 تاسسؤملا ماظن رارقإ دعب
 .ةيفحصلا

 ةفاحصلل ظاكع ةسسؤمل
 ريدمل ًابئان بختنا ءرشنلاو

 يه 5ا/ ماع ىتح اهيف

 فلتخم يف تاكراشم هل
 .ةودنلا ةصاخو فحصلا

 بدألا داور نم دعي

 دقو «ةيدوعسلا ىف دقنلاو
 ةيدقنلا هتاحورط تفصتا

 «ةحضاو ةيمالسإ داعبأب

 زربأ نم ناك ثيح



 مناغ هدبع لمحم نفل ردب هط نسحملا دبع دمحم

 ثارتلا نع نيعفادملا

 راطخأ نم نيرذحملاو

 ."ىفاقثلا وزغلا

 :ةروشنملا هراثآ نم

 نوقرشتسملا -

 - ةيمالسإلا تاساردلاو

 «يعافرلا راد :ضايرلا

 - ص م 1١4٠

 .(؟ ؛تارايتو بهاذم)

 مأ رابخأ يف ىقتنملا -

 قيلعتو قيقحت) ىرقلا
 :ةمركملا ةكم - .(بيقعتو

 ءه ١408 فصلا عباطم

 ص "1

 نم ققدملا بختنملا -

 راصتخا) قحلا راهظإ باتك
 عباطم ةدج  (قيقحتو

 «ةيمالعإلا ةعومجملا
 وهو) ص ١١5 يه ١155

 ليلخ نب هللاةمحرل

 «ه

 /؟/4 8405 ع ضايرلا )١(

 ١78 ع لصيفلا همه

 ص ا(ه 1417 رخآلا عيبر)

 40ال ص نويدوعس ءابدأ «4

 - ؟59/54 ةينينثالاو ءقالا

 يخرؤم مجعمو ؛6
 214١ ص ةيبرعلا ةريزجلا

 ص يكملا بتاكلا ةيوه

 .(كردتسملا رظناو). 5

 ا١“ثعك ت  يدنهلا نمحرلا

 .(ه

 باحصأ نم ًالجر ١و/

 هه 5 يك ىبنلا

 ردب هط نسحملا دبع دمحم

 (ماكحح )ه1 59)

 .دقأن «بيدأ

 ةيبرعلا ةغللا مسق سيئر
 .ةرهاقلا ةعماج يف اهبادآو

 لاجم يف داقنلا زربأ دحأ

 ىلإ اعدو .ىئاورلا دقنلا

 دقنلا نم عونلا اذه ليصأت

 ًاسيسأت ةيبرعلا ةفاقثلا يف

 اياضقب مزتلم روظنم ىلع
 ةلادعلاو يراضحلا مدقتلا
 .©”ةيعامتجالا

 : هلامعأ نم

 لاوش) ٠ ع لصيفلا فقز

 ةعوسوملا (ه ٠

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا

 ,"؟6 ص ةزرابلا

 ةيبرعلا ةياورلا روطت -
 - 18170) رصم ىف ةثيدحلا
 راد :ةرهاقلا 14 ١ وام

 487 ءه 8*1 ؛فراعملا
 تاساردلا ةبتكم) - ص
 .(737 ؛ةيبدألا

 ةيؤرلا :ظوفحم بيجن -

 راد :ةرهاقلا - ةادألاو

 ها ءه ١84 ء.ةفاقثلا

 .ص

 راد :توريب "< ط

 .ريونتلا

 لئاسر ىلع فرشأو
 ' :ناونعب ةلاسر اهنم «ةيعماج
 دبع تاياور يف ناكملا

 نافلخ ميرم /فينم نمحرلا
 ةعماج :ةرهاقلا دمح

 ,«بادآلا ةيلك ءةرهاقلا
 .(ريتسجام) ه

 مئاغ هدبع دمحم

 (ماوك1-1؟152(؟هلك1 61901

 ءهرعاشلا ء«بيدألا

 .يوبرتلا

 ةعماجلا يف جرختت
 ماع توريبب ةيكيرمألا
 لوأ كلذب ربتعاو م5

 ةريزجلا ءانبأ نم يعماج
 .ةيبرعلا



 مناغ هدبع دمحم

 ةجرد ئىلع لصح

 لمع .ندنل نم هاروتكدلا

 نم رثكأ ةيبرتلا لاجم يف
 ًاريدم ناكف ءنرق فصن

 تاساردلل ًاديمعو فراعملل

 ًاراشتسم نّيعو ءايلعلا
 ءاعنص ةعماج سيئرل

 ةرافسب ايفاقث اراشتسمو
 رثكأ هل .يبظ وبأ يف نميلا

 تارشعو ًاباتك نيرشع نم
 ةيبدألا تاساردلاو ثاحبألا

 ."ةيرعش نيواودو ةيوبرتلاو

 ٌتفقو يتلا هلامعأ نمو

 :اهيلع

 نيسح نب دمحأ تناويد

 : ءاعنص - (قيقحت) يتفملا

 ثوحبلاو تاساردلا زكرم
 .ص 44 ه #١2 «ينميلا

 :رجفلا علطي ىتح -

 بتكملا :توريب رعش

 ءرشنلاو ةعابطلل يراجتلا
 .ص ١١١ ءه

 - ىناعنصلا ءانغلا رعش -

 «ةدوعلا راد :توريب '”" ط

 .ص 460 ءه 06

 ع ؟ س ثارتلاو ةفاقثلا قافآ )١(

 .(ه ١416 :رخآلا عيبر) 5١

 هكا

 ديبز ينب سراف

 :برك يدعم نب ورمع
 :ءاعنص - ةيرعش ةيحرسم
 ءه ١408 ,ةينميلا رادلا
 .ص 4ا/

 هلبع دمحم ناويد

 .ةدوعلا راد :توريب  مناغ

  ةسداسلا ةجوملا -
 .لازآ راد :توريب

 دبع ؛ىورأ ةكلملا

 :رهاط نب يلع نب باهولا
  ؛ناتيرعش ناتيحرسم
 ةعبماج راد :موطرخلا

 .موطرخلا

 :نزي يذ نب فيس

 ةعبرأ يف ةيرعش ةيحرسم
 :توريب "ا لوصف

 هه 1505 «لهنملا راد

 نم ثدحتي ىلدع

 راد :ةرهاقلا  ةيبرعلا دالبلا

 ىدص تاينيمح
 رعاشلا تاينغأ :ةريص

 هدبع دمحم روتكدلا ينميلا

 ميدقت ؛رازن هنبا ملقب /مناغ
 - ىمساقلا دمحم نب دلاخ

 «ةيبرعلا ةفاقثلا راد : ةقراشلا
 ءةثادحلا راد :توريب
 .ص و5 2ه 14

 دمحأ دحاولا دبع دمحم

 .دمحأ دحاولا دبع دمحم
 (ماوك؟-9١1؟؟0)(ه1415-144)

 .ةيعادلا خيشلا

 ىقلتو ءهرصمب فيوس

 لصحف «ءرهزألاب هميلعت

 عم ةيملاعلا ةجرد ىلع

 يف جردناو «سيردتلا ةزاجإ
 ىتح ةاعدلاو ظاعولا كلس
 شتفملا بصنم ىلإ لصو
 نيع مث ءظعولل لوألا

 «ديعس روب فاقوأل ًاريدم

 يف يمالسإلا زكرملل ًاريدمف
 ماع ىتح اينازنتب مالسلا راد

 نس غلب ثيح 1 ١ م6

 ًاليكو ناك مث ءدعاقتلا
 ًاراشتسمو فاقوألا ةرازول

 .اهريزول

 كلت ىلإ ةفاضإ
 ًاوضع ناك بصانملا

 نوؤشلل ىلعألا سلجملاب
 سلجملاو ؛«ةيمالسإلا
 «نويزفيلتلاو ةعاذإلل ىلعألا

 قرطلل ىلعألا سلجملاو

 ىلعألا سلجملاو «ةيفوصلا
 .يمالسإلا بابشلل

 كيبل مهللا كيبل» :اهنم

 ةيوعلا» ؟مالظ يف ملسملا»
 ناميإلا»و «ةياغو ةليسو



 يسافلا دحاولا دبع دمحم

 ."”«لمألا رشنيو قلقلا عزني

 يسافلا دحاولا دبع دمحم

 (ماككأ 15١050 (ه14175- 15590

 «هراشتسم ءيوبرت

 ش .كراشم

 دمحم كلملا هنيع

 ةعماجل ًاريدم سماخلا
 4" ةنس سافب نييورقلا

 ثدحأ دقو

 نحبصي نأ ىلإ هيف نجردتي
 .تاملاع

 ثادحألا يلاوتبو

 رمعتسملا عم تامادطصالاو

 ةعماجلا نع دعبأ « يسنرفلا

 جاجتحالا ناكو .نجسو

 ًابيس ةمواقملاب ةادانملاو

 ىلإ هتدوعو هحارس قالطإل
 .نييورقلا

 ىلإ ىرخأ ةرم دعبأو
 دمحتم دعبأ امك ؛ىفنملا

 امهتدوع دعبو .سماخلا

 ةينطولا ةيبرتلل ًاريزو نع
 .ةينطو ةموكح لوأ يف

 كلملا راص امدتنتعو

 رفص) 4 ع لصيفلا قفز

 .(ه *1١51

 نفي

 ناكو اكلم يناثلا نسحلا
 - ةعماجلا ىف هذيمالت نم
 .هناوهدب هقحلأ

 روضحل ةرهاقلا دصق مث

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم لامعأ

 اهرضح ةرود رخآ يهو

 .كانه

 ىف تاكراشم هل تناكو
 يذيفنتلا سلجملا
 اهتارمتؤمو ءوكسنويلل
 اهتافلؤمو «ةيعرفلاو ةيلصألا
 .اهتاعوسومو

 ةمظنم يف كلذكو
 نكي مل يتلا وسكيلألا

 نم سلجم نع بيغتي
 نم ناك امك ..اهسلاجم
 ةمظنم تالاجر
 .©وكيسيالا

 باتك ةئام وحن هل رشُن

 «ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب
 :اهنم

 دمحم ذاتسألا ءاثر يف ةملك (9)

 «يزاتلا يداهلا دبع /يسافلا

 لبقتسمو ناسنإلا) : نمض

 رظن ةهجو :ةراضحلا

 ماعلا رمتؤملا باتك :ةيمالسإ
 نر كك فر «نامع .عساتلا

 ةهمال اص ءاه 15 مرحم

 يعمجملا ثارتلا 05١5«

 ص ©5١8.

 ىسوم بزعلا دمحم

 معلمةالملحون 

 ةكلمملا ةيميداكأ : طابرلا

 ةلع) ه ١5٠١٠5 «ةيبرغملا

 .(ءازجأ

 رادلا 53 ةنيبلا يحو -

 .(؟)باتكلا راد : ءاضيبلا

 ىسوم بزعلا دمحم
 (ماقع 1و هم 1418 18060

 .بتاك « ىفحص ررحم

 ريرحت سيئر بئان

 .ةيرصملا ؛«رابخألا ةديرج

 ًافيلأت ًاباتك نوئالث هل
 ةياورلا ىف .ةمجرتو

 :اهنم خيراتلاو بدألاو

 ةيروث ةقرف :نوشاشحلا -

 درانرب /مالسإلا خيرات يف

 . :ةرهاقلا ؛لازآ راد :توريب

 هه ١5١05 «(ىلوبدم ةبتكم

 .ص "6

 ميسكم /رقصلا ةدوشنأ -

 . :ةرهاقلا  (ةمجرت) يكرروغ

 به ”١ ءىميدنلا راد

 .ص

 :ةدوقفم تاراضح

 «نومليد «ءسطنالطأ

 ثراوك ءاكنالأ «يبموب

 رادلا :ةرهاقلا  ةينوك



 ةزورد ٌةزع دمحم نفي ىسوم بزعلا دمحم

 231841٠١ «ةينانبللا ةيرصملا

 .ص 64

 - ةفاحصلا نم فئارط

 «فراعملا راد :ةرهاقلا
 - ص ١1١7 اه 15

 .(05 ؛أرقا)

  .نويفألا برح

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - .ص ١5٠١ امه 446

 1١”(. ؛أرقا)

 يف ةيمالسإ تاسارد

 :توريب  خيراتلا ريسفتل ةعلا

 .رشنلاو

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب

 ١١988 ءرشنلاو تاساردلل

 .صا ١6١ .ه

 .رصم خيرات ةدحو

 .ركفلا ةيرح

 ىلع ةروث لوأ
 .عاطقإلا

 .سوسكهلا ةميزه

 ةزورد ةزع دمحم

 (م0)18489-15844ه1404-1:0)

 «خرؤملا «ثحابلا

 .يعوسوملا

 ةرئاد يف ةيلمعلا هتايح أدبو
 لظ يف ديربلاو قربلا
 ندم يف ةينامثعلا ةلودلا

 «ةيروسو ةينانبلو ةينيطسلف
 ىلع عالطالا هل رشي امم

 ةلوادتملا ةيرصملا تايرودلا
  :لثم .دهعلا كلذ يف

 و «مارهألا» و «ديؤملا»

 و «لالهلا» و ؛مطقملا»

 هكراذم تمئف «(©«فطتقملا»

 ذخأف ءهتفاقث تعستاو

 يفو «ةسايسلا يف لمعي
 .ًاضيأ ميلعتلا يفو «ةباتكلا

 يسايسلا هلاضن يف
 يف «قشمدب ةرم ريغ لقّتعا

 تاياور بتك هبابش رجف
 اهراكفأ سبتقي ناك «ةيليثمت

 .يمالسإلا انخيرات نم

 يف وهو ءمهسُي ناكو

 يتديرج ريرحت يف «توريب
 ءاخإلا)» و «ةقيقحلا»

 كلذك مجرتيو «؟ينامثعلا

 «ةيكرتلا ةغللا نع تالاقملا

 نع ةمجرتلاب سّرمت مث
 ًابتك فلأو .ًاضيأ ةيسنرفلا

 برعلا خيرات نع ةيسردم
 .مالسإلاو

 خيرات يف فيلأتلا عباتو

 يفو نيملسملاو برعلا

 ىتح «ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ةعوبطملا هبتك ةدع تغلب

 اهماوق ءاباتك نيثالثو ةعست
 ٌادلجم نوعبس

 اهتاحفص تزهانو

 نيرشعو .نينثا
2 

 .!افلأ

 هتافلؤم زربأ نم لعلو
 ةيبرعلا ةكرحلا لوح» هباتك
 بتك يذلا ,.«ةثيدحلا

 « ةيكرت يف يرايتخالا هاقثم

 نع ءازجأ ةتس يف ردصو

 اديص ىف ةيرصعلا ةعبطملا
 ١461١ تاوئسلا ىف (نائبل)
*1846. 

 بتك ًاضيأ ةيكرت يفو
 مخضلا هباتك تادوسم
 يذلا .«ثيدحلا ريسفتلا»

 ينثا يف ءدعب اميف هتردصأ

 ءايحإ راد ءًاءزج رشع

 ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا
 1١951١ تاونسلا لالخ

155 

 1١965 ماع نم ًاءدبو

 هتعوسوم .فيلأت ىلع فكع

 يف «يبرعلا سنجلا خيرات»
 «راطقألاو راودألا فلتخم

 رودصلا يف هؤازجأ تأدبو



 ةزورد ةزع دمحم قف ةزورد ةزع دمحم

 قفز 5

 لبق هتاركذم تردص دقو

 يف عقتو ءابيرقت ماعب هتافو

 ام اهيف نّود «تادلجم ةتس

 هل رّسيتو هيف كراشو هدهاش

 وهو !نمزلا نم انرق يطغت

 ةيبرعلا ةسايسلا بكاو نمم

 ىف ناكو ءهبابش علطم ذنم

 يف كّرحمو يدايق رودب
 ىف كراش امك «ثادحألا

 تايعمجلا طاشنو سيسأت

 ىف ةيالقتسالا .بازحألاو

 هتاركذمو .نيطسلفو ةيروس

 نم ةيفخ بناوج فشكت

 ..ةماعب ةيبرعلا اياضقلاو

 ةيركف تالاجم داتراو

 ًايفحصو ًزبيدأ :ةديدع

 ًاخرؤمو ًامجرتمو ًادقانو

 !نيد ملاعو

 هتريس يف باتك ردصو
 :ةزورد ةزع دمحم :ناونعب

 .د  هتافلؤم « هتايح «هتأشن

 باتكلل ماعلا داحتالا :م

 .ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر

 «نينيطسلفلا نييفحصلاو

 د :قشمد ؛ةماعلا ةنامألا

 ص ١44 ءه 1407“ «ةبيتق
 ثارتلا ءايحإ ةلسلس) -
 ٠١( ؛ىنيطسلفلا ىفاقثلا

 ىلوألا هتعبط تردص دقو
 .ه ١5١7 ماع توريب يف

 :ناوئعب رخآ باتكو

 ةكرحو ةزورد ةزع دمحم

 لداع /ينيطسلفلا لاضنلا

 راد :ةرهاقلا - مينغ نسح

 .ةيبرعلا ةضهنلا

 هجهنم ةسارد يف ثلاثو

 :ناونعب نآرقلا ريسفت يف

 ريسفتو ةزؤرد ةزع دمحم

 :ضايرلا  ميركلا نآرقلا

 .ها84١14 «ءدشرلا ةبتكم

 جذال دقن هيفو ص 6

 1 .!هل

 امك «هتافلؤمب تبث اذهو

 تاركذم :هباتك ةمدقم يف

 لجس :ةزورد ةزع دمحم

 ةيبرعلا ةكرحلا .ةريسمب لفاح
  ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 برغلا راد :توريب

 ٠١ اه 140 .يمالسإلا
 .جم 5 يف ج

 .ةيمالسإلا بتيكلا ١

 هتئيبو هلي .يبنلا رصع -

 .(ميركلا نآرقلا ر

 لَك لوسرلا ةريس -

 نآرقلا نم ةسيتقم ةروص
 .ميركلا

 .ةأرملاو نآرقلا -

 نامضلاو نآرقلا

 .يعامتجالا

 .دوهيلاو نآرقلا

 ةمدقم) ديجملا نآرقلا -

 .(ثيدحلا ريسفتلل

 ثيدحلا ريسفتلا -

 ةنسلاو ىنآرقلا روتسدلا -

 ةايحلا نوؤش يف ةيوبنلا

 .(يمالسإلا بتكملا عبط)

 نآرقلا يف ةأرملا -

 .ةنسلاو

 .ةيكارتشالاو مالسإلا -

 .نورشبملاو نآرقلا -

 .(يمالسإلا

 نودحلملاو نآرقلا -

 .(يمالسإلا بتكملا عبط)

 هللا ليبس يف داهجلا -

 .ثيدحلاو نآرقلا يف

 نآرقلا يف دوهيلا -
 : .ميركلا



 ةزورد ةزع دمحمم كين ةزورد ةزع دمحم

 بتكملا «ىلوأ ةعبط

 56 توريب - يمالسإلا

18 . 

 ةيوبنلاو ةينآرقلا دعاوقلا

 نيملسملا ريغو نيملسملا
 ١1١6. ص

 :ةعوبطم ريغ

 .ةايحلا نوؤش يف ةيروتسدلا

 تالجم يف ترشن ةيمالسإ
 نامع  تيوكلا يف ةيمالسإ
 .1956 دعب «قشمد

 : ةينيطسلفلا بتكلا - *

 ىلإ حوتفم باتك -
 «ةيزيلكنإلا ةيلاملا ةنجللا

 ةيمالسإلا ماتيالا راد ةعبطم
 49"١. سدقلا -

 يف ةينيل افلا ةي نقلا 5

 .اهلحارم فلتخم

 .نيطسلف ةاسأم

 داهجو نيطسلف

 .نيينيطسلفلا

 .ينويهصلا وزغلا ةيضق -

 ةيضق ليبس يف

 ةيبرعلا ةدحولاو نيطسلف

 .ةبكنلا يحو نمو

 خيرات نم ةربع

 .نيطسلف

 ةطولغم تاحفص -

 ةيضقلا خيرات نم ةلمهمو

 ةكرحلاب اهتلصو ةينيطسلفلا

 ةبتكملا .ةيبرعلا ةيموقلا
 .ةيرصعلا

 يليئارسإلا ناودعلا -
 ينويهصلا ناودعلاو ميدقلا
 .عارصلا لحارمو ثيدحلا

 يف ًاماع نوعستو ةعبس -

 تاركذم (ةيتاذ ةريس) ةايحلا

 .تاليجستو

 :ةعوبطم ريغ

 تالاقم ةعومجم

 تالجم يف ترشن ةيسايس

 اهريغو قشمد يف فحصو

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح

 .(191/7 دعب)

 : ةيخيراتلا بتكلا - *“

 ميدقلا خيراتلا سورد -

 .(نيثدتبملاب صاخ)

 خيراتلا سورد -

 ثيدحلاو طسوتملا

 .(ةيئادتبالا سرادملل)

 يبرعلا خيراتلا سورد -

 ىلإ ةنمزألا مدقأ نم)

 .(نآلا

 يبرعلا سنجلا خيرات -
 راوطألا فلتخم يف

 مدقأ نم راطقألاو راودألاو

 .(ءازجأ 4) ةنمزألا

 يف ةبورعلاو برعلا
 " «يكرتلا بلغتلا ةبقح

 .ح

 لبق - رصم ةبورع
 .هدعبو مالسإلا

 راد  ىلوألا ةعبطلا
 ةرهاقلا  ةيموقلا بتكلا

 4١ مقر زاتمم ددع ١

 .64و

 ةعبطملا - ةيناثلا ةعبطلا

 ص 19579 اديص  ةيرصعلا

 4 ٠

 :ةيموقلا بتكلا - ؛

 ةيبرعلا ةكرحلا لوح

 .ءازجأ (5) ةثيدحلا

 يبرعلا ملاعلا لكاشم

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 .ةيسايسلاو

 .ةيبرعلا ةدحولا

 ةيبرعلا ةكرحلا ةأشن

 .ةثيدحلا



 يبابحل زيزع دمحم نفرح ةرورد ةزع دمحم

 ةيبرعلا ةدحولا

 :ةفلتخم تاعوضوم - 6

 دوفو» ةيليثمت ةياور -
 ونأ ىرسك ىلع نامعنلا

 .(ناورش

 راسمسلا ةيليثمت ةياور -

 .ضرألا بحاصو

 دبع ةيليثمت ةياور -

 .لخادلا نمحرلا

 رخآ ةيليثمت ةياور -

 .سلدنألا يف برعلا كولم

 ةيبرتلا نف يف سورد -
 فيلأت (يرظنلا مسقلا)

 مجرتم «ةريابمك ليئاربج

 .ةيسنرفإلا نع

 .ةثيدحلا ايكرت -

 ةيملاعلا برحلا ثعاوب -

 .ىندألا قرشلا يف ىلوألا

 نوشيب ناج فيلأت

 نع برعم «(ةيسنرفإلاب)
 .ةيكرتلا

 نم ليئارسإ ينب خيرات -
 .مهرافسأ

 ةميدقلا روذجلا -

 ليئارسإ ينب ثادحال

 مهكولسو دوهيلاو
 .مهقالخأ و

 .ةعوبطم ريغ
 «نيينيثألا ةلود» -

 اهمجرتم نم نذإب ةيكرتلا
 .دروب ياب

 فيلأت /ليئافور ةياور -
 نع ةمجرتم «نيترامال

 .ةيسنرفإلا

 يبابحل زيزع دمحم
 (ماوق 16101414141

 «صاق «فوسليف ءركفم

 .رعاش

 ىلع لصحو «برغملاب

 نم ةلودلا هاروتكد ةجرد

 «ءةفسلفلا يف نوبروسلا

 تاعماجلاب سيردتلا سرامو

 سيئرلا وهو .ةفلتخملا

 بانك داحتال سسؤملا

 ىلوتو «يبرعلا برغملا
 ؛«ةفرعملا لماكت» ةلجم رادإ

 «ةيبدأو ةيفسلف تاسارد» و

 امك 2««قافآ» ةلجمو طابرلا

 ةيفسلفلا ةيعمجلا سأرت
 يف ًاوضع ناكو «ةيبرغملا
 يف بادالا لاجر ةيعمج

 يف ًايفرش ًاذاتسأو «سيراب
 مولعلل يلاعلا دهعملا

 ءونيبروأ يف ةيناسنإلا
 ةيلودلا ةيلارديفلا يف ًاوضعو
 ًاماع ًانيمأو ءةفسلفلل
 لودلا ةعماجل ًادعاسم

 .ةيبرعلا

 تافلؤملا نم ديدعلا هلو

 .ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 وركفم» :ةيبرعلا ةغللاب اهنم

 ءك؟ءايضو سؤب# ؛«مالسإلا
 :صخشلا ىلإ نئاكلا نم»
 ةيناصخشلا يف تاسارد
 ةيناصخشلا» ؛«ةيعقاولا
 تايرحلا نم# ««ةيمالسإلا

 ليج» .«ةررحتلا ىلإ

 ىلإ قلغنملا نم» ؛«أمظلا
 يبرع سوماق» «؛«حتفنملا
 2 تاحلطصم :يسنرف

 - يبرع سوماق» «ةيفسلف

 نيعملا :يسنرف  يزيلجنإ
 ةفسلفلا تاحلطصم ىف

 نبا» «ةيناسنإلا مولعلاو

 .«ارصاعم نودلخ

 نم» .«لمألا يناغأ»
 :صخشلا ىلإ نئاكلا



 يتارفلا هللا ءاطع دمحم هاا نيدباع رسيلا يبأ دمحم نب زيزع دمحم

 ."ىلسرم | ةيناصخشلا ىف ةسراد
 مأ ةيرحأ» .««ةيعقاولا

 ىلإ قلغنملا نم» ء«ًررحت
 ىلع .ضعلا» ««حتفنملا

 ةيئناصخشلا» «؛«ةيرحلا

 نم تاراتخم»- ««ةيمالسإلا
 «؟يربربلاو يبرعلا رعشلا
 نبع ثحبي يتوص»
 .ء«نودلخ نبا» ءكهقيرط

 لمألا» .«نوعئاضلا»
 ,«عاقيإب مالآ» ء«دراشلا

 توم: .؛(ميقلا ةمزأ»

 .«ةءاربلاب لمث» ««ةدرو

 مغر لمألا» و .«لداع»

 .«توملا

 ىرخأ تافلؤم كانهو

 ملو رشنلا قيرط يف تناك
 ةعوبطم اهاريل هلجأ هلهمي

 «ةايحلا ريسكأ» :اهنم

 نع ةيسنرفلا ةمجرتلا

 تاعومجم عبرأو «ةيبرعلا
 و «ءةيسئرفلاب ةيرعش

 ركفلا يف ةمهبم ميهافم»
 «ةيبرعلاب «رصاعملا يبرعلا
 ناءزج «ةيودغ رتافد» و

 «ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب
 نم ثلاثلاو يناثلا ءزجلاو
 ةيناصخشلا ىف تاسارد»

 نع اهلقن «ةيعقاولا
 ديمحلا دبع ةيسنرفلا

 يبأ دمحم نب زيزع دمحم

  نيدباع رسيلا
 (ماق190-46)(ه146- 0*١

 .لامعأو ةرادإ لجر .هيجو

 ديحولا لجنلا وهو
 .رسيلا يبأ خيشلل

 ىف أشنو «قشملدب دلو

 ةيلك لخدو ءهدلاو ةيبرت

 لقنت .اهب ملعتو قوقحلا
 ةرئادب ةلودلا فئاظو ىف

 سيئر راص ىتح ءاتفإلا

 سيردتلاو ماعلا ءاتفإلا ةرئاد

 فاقوألا ةرازوب ىنيدلا

 اهابأف ةيسايسلا بصانملا

 ًاراد سسأو ءاهنع دعتباو

 نبا راد) اهامسأ رشنلل

 .(نيدباع

 :بتكلا نم هل

 ماكحأل كلاسلا داشرإ

 ىدامج) "7١ ع لصيفلا )١(
 ص (ه ١41١4 ىبلوألا

 ثارتلاو ةفاقثلا قافآ ع,

 ١41١4 ءرخآلا عيبر) ؟ ع

 .17؟6 ص ا(ه

 ,05 94 ءكسانملا

 يتارفلا هللا ءاطع دمحم

 (ما148-151/8:)ه 118ة4- ١؟؟4)

 ءملاع «لف رعاش

 .ماّسر « يكلف

 . روزلا ريد ةنيدم يف دلو
 يف هتسارد عباتو .ةيروسلا

 ءاتفإلا يف زيجأو ءرهزألا
 ةعيرشلا ةيلك نم سيردتلاو
 ًايتفم ناكو .1414 ماع

 لامعأ لالخ لصيف شيجل
 ةيبرتلا ىتدام سّرد .ةروثلا

 يف ةيبرعلا ةغللاو ةيمالسإلا
 قارعلاو روزلا ريد

 ةفيظو لغش مث «نيرحبلاو
 ىف ةماعلا ةبتكملا نيمأ

 بدألل ًامجرتم مث «هتنيدم
 .ةفاقثلا ةرازو يف يسرافلا

 ىلإ ةفاضإلاب وهو
 «ىكلف «ءهيقف :هتيرعاش

 ماسر ءممجرتم .يوغل

 .ىنف دقان «قذاح

 هلف ..ةديدع تافلؤم هلو

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ (؟)

 4ك ص يرجهلا رشع

 اهدعأ ةمجرتو 41

 يتاقوشنلا قفوم رمع ذاتسألا

 .فلؤملل اهلسرأ



 يفيفعلا دمحم ه4 يتارفلا هللا ءاطع دمحم

 ةينوكلا تايآلل صاخ ريسفت
 عم قفتي ميركلا نآرقلا يف

 «كلفلا تايرظن ثدحأ

 .هنم عّلضت يذلا ملعلا وهو

 ةسمخ نم رثكأ هيف هلو

 ريسفتلا رشني ملو .تافلؤم

 هيلع راثي نأ ةيشخ روكذملا
 ءاملعلا نم ىضري ال ام

 ."'ارمعلا رخآ يف وهو

 عبطت مل ىرخأ بتك هلو

 .لعب

 ٌثفقو يتلا هراثآ نمو

 .اهيلع

 - * ط - ىتارفلا ناويد -
 ةعبطملا :ةيروس ءروزلا ريد
 ءه 1/8 18 «؛ةيميلسلا
 .ص 6

 /درولا ةضور :ناتسلك -

 - (ةمجرت) يزاريشلا يدعس

 ١1٠١ -سالط راد .قشمد

 نأ قيسو) ص لاو ءه

 رخآلا عيبر) “5 ع لصيفلا )0(

 وهو .0ال-55 صا(ه 1٠

 -194149) يتارفلا دمحم ريغ

 يسنوتلا يفحصلا (م 6

 ةحلصمل ًاريدم ناك «عماللا

 سقافص ةعاذإب رابخألا

 ص نييسنوتلا ريهاشم)
 .١ا/ تارفلا مالعأ هه

 قشمدب ةفاقثلا ةرازو هتعبط

 .(م !*م١ ماع

 يدعس /ناتسبلا

 - (أارعش همجرت) يزاريشلا
 8/ «ءةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .ص 1945 هم ا1589-

 رعشلا نم عئاور

 نيدلا لالج /يسرافلا

 «يزاريشلا يدعس «يمورلا

 - (ةمجرت) يزاريشلا ظفاح
 «ةفاقشثلا ةرازو :قشمد

 - ص 37575 عه 18#

 بدألا عئاور ةلسلس)

 .(؟ ؟يقرشلا

 يفيفعلا دمحم

 (ماكدد_-1؟86)(ه14035-1984)

 .رعاش «ىعاذإ « يفحص

 ةيقرشلا ديلاوم نم

 اريتركس لمع ءهرصمب

 «ةيروهمجلا ةديرج ريرحتل

 ءروصملا ةلجمب مب لمع مث

 .رصمب مارهألا ةريرجو

 عم ًاقافتا رصانلا دبع

 ىلوتت نأ ىلع (وتيدح)

 امب مالعإلا بزحلا ةدايق

 «نويزفلتلاو ةفاحصلا اهيف

 ةلظم تحت ةينالع لمعتو
 ةجيتنو .ىكارتشالا داحتالا

 طاشنلااودمج كلذل

 ةفاك نم نيلماعلاو يمالسإلا
 نجس دعب «تاهاجتالا

 ديس لتقو .«فالآلا لاقتعاو

 .هباحصأو بطق

 ًادعم ناك تيوكلا يفو

 ةينيدلا جماربلل ًالوؤسمو

 ."ةعاذإلاب

 : هتافلؤم

 ريسفتلا» عورشم هل

 دعأ ؛ميركلا نآرقلل يوبنلا

 هل نأ امك .ةريثك ءازجأ هنم

 نمو .رعش نيواود ةدع

 :تافلؤملا هذه

 ريسفت يف ةمدقم -

 .ميركلا نآرقلل ٍةكَك لوسرلا

 فلختلا يف ةمدقم -

 .مدقتلاو

 .اذوهي ةلبق -

 :قحلا ةوعد نآرقلا -

 ليصفتلا ملع يف ةمدقم
 عيزوت :ةرهاقلا  ينآرقلا

 / 5( 6 ع عمتجملا قفقز

  5صاه 4١.



 ناكرحلا يلع دمحم 00

 يه ١95 ناصنألا راد

 .ض 8

 لصفلا لوقلا :نآرقلا -

 - رشبلا مالكو هلئأ مالك نيب

 «لسالسلا تاذ :تيوكلا

 .٠ ص ١و5 ه 5

 نوكلا ريسفت :نآرقلا

 ةعبطملا :تيوكلا  ةايحلاو

 .ةيرصعلا

 رعش :رمسألا قالمعلا 3

 ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا

 «بادآلاو نونفلا ةياعرل

 .ص 18 هدام

 سردملا
 (ماقمك- 000 (هال 4ك

 بارعإ :هتافلؤم نم
 ,20نآرقلا

 لامجلا يلع دمحم

 «(ماق4 - 18150) (ها11 19"1 ١4

 .بيطخ ءملاع

 ىلع ددرتو «قشمدب دلو
 نيمألا نسحم ديسلا

 يف هيلع جرختو ؛همزالو

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 .78 ص ةيمامإلا ةعيشلا

 مولعو يمامإلا يعيشلا هقفلا

 يف ميلعتلاب لغتشا .ةيبرعلا
 كمتساو «ةينسحملا ةسردملا
 ءاماع نيئالث ةبارق اهيف

 ةيئاسملا هتاقوأ صصخو

 تارضاحملاو سيردتلل

 جّرخت هيلعو ءمئاد لكشب
 .ظافحلاو ءارقلا نم ريثك

 ةباطخلاو ةمامإلا ىلوت

 يحب ءارهزلا عماج يف
 نم ًاوحن اهيف يقبو «نيمألا

 ةعاذإلا يف مهاس

 ءاقلإب اهثادحإ ذنم ةيروسلا

 ةينيدلا تارضاحملا

 ربع كلذكو «ةيهيجوتلاو
 يف مهاسو . .زافلتلا

 ' .ةيريخلا

 سرادملل ةيمالسإلا ةيبرتلا .
 «ةيوناثلاو ةيدادغإلا ةيمسرلا

 ًاددع كرتو

 .(9تافلؤملا
 نم

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات (1)

 .14017 /” يرجهلا رشع عبارلا

 ثحابلا ريغ وهو :تلق

 مسالاب - يرضملا ينوناقلا

 .مئارج# باتك بحاص - هسفن

 .2..ضرعلا ىلغ ءادتعالا

 ناكرحلا ىلع دمحم

 (ماقم 18010( 4# 1#

 ملاعلا ةطبار ماع نيمأ

 .يمالسإلا

 .ةرونملا ةنيدملا يف دلو
 ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا سرد

 ثيدحلاو ريسفتلا مولعو

 دجسملاب فيرشلا يوبنلا
 يديأ ىلع فيرشلا يوبنلا
 ًاسيئر لمع .ءاملعلا رابك
 «ةدجب ىربكلا ةمكحملل

 ماع لدعلل ًاريزو نيعو
 1895 ماع ىتح ه ٠"

 «لصيف كلملا دهع يف ه

 اذهل ريزو لوأ ناكف
 ًاسيئر لمعو .بصنملا

 ةيمالسإلا تامظنملا رمتؤمل
 ةمركملا ةكمب دقع يذلا
 ماع يمالسإلا ملاعلا ةطبارب
 همه 5

 ةطبارل ًاماع ًائنيمأ بختنا

 ١95 ماع يمالسإلا ملاعلا
 ىتح هبصنم يف لظو .ه

 .ناضمر م ىف هللا هافوت

 ةوعدلا رشن همه ناك

 اذه ىف ىلبأف «تاراقلا

 .ًانسح ءالب ليبسلا

 .هللأ ةمحر



 زوبد يلع دمحم

 : هتافلؤم نم

 يف زئانجلا ماكحأ

 :ةمركملا ةكم - مالسإلا
 - «يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 مجرت) ص 73" اه 4

 ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا ىلإ
 ةينابسإلاو ةيناملألاو

 .(ةيسورلاو

 (تانبلل) ةالصلا ميلعت -
 .ةقباسلا تاغللا ىلإ مجرت

 (نينبلل) ةالصلا ميلعت

 تاغللا ىلإ مجرت

 ,©0ةقباسلا

 زوبد يلع دمحم

 0 اونا ١1ة18) ه1 407م0

 .خرؤم «بتاك

 بازملاب نايرب يف دلو

 لوأ ناكو .رئازجللا يف

 ًاباتك رشني يرئازج بتاك
 لالقتسا دعب ةيبرعلا ةغللاب

 ص ةطبارلا داهج ءارو لاجر )١(

 هذفف ععمتجملا 5

 ص (ه 1840/4/10
 نع نيرظانلا ةضور 6

 ثداوحو دجن ءاملع رثآم

 ,لخمق د "65/197 «نينسلا

 فوك

 "9 ئازجلا

 : هراثآ نم

  ريبكلا برغملا خيرات

 ىشيع ةعبطم :ةرهاقلا

 ءه 47-1884 «يبلحلا
 .جم و

 يف حالصإلا مالعأ

 ىلإ 16٠ ماع نم رئازجلا
 ؛رئازجلا اه 18846 ماع
 ه 195 .فلؤملا

 (م 1541/- ١97 (ه و 0*1

 .بيدأ «رعاش

 نازاج ةنيدم يف دلو
 ىلع فكع .ةيدوعسلاب

 بدألا بتك أرقو هيبأ ةبتكم

 دمتعا مث .رعشلاو خيراتلاو

 لك ىف ةيتاذلا هتعلاطم ىلع

 .بدألاو ركفلا نونف

 ماع يف رعشلا مظن

 اه "69

 «ةديلذع بصانم لغش

 رخآلا عيبر) 08 ع لصيفلا (؟)

 يف ةمجرت هلو (ه

 نم ءابدأو نوركفم :باتك

 - ؟47 ص مهراثآ لالخ

 هي

 كرامجل ًاريدم لمع دقف

 ءاهتيدلبل ًاسيئر مث «نازاج
 ءابرهكلا ةكرشل ًاريدم مث

 «بدألل غّرفت مث ءاهيف

 نازاج يدانل اسيئر ناكف

 هنوك ىلإ ةفاضإلاب «يبدألا

 يرادؤلا سلجملا يف ًاوضع

 .نازاج ةرامإ ةعطاقمب

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 ديعس ركاش دومحم (ًارعاش

 .0ه١٠151 ناّمع

 هدئاصق مظعم رشن دقو

 ءلهنملاةلجم ىف
 ءجحلاو ١

 نماهريغو ءلالهلاو
 تمجرتو «ةيبرعلا تالجملا
 ةغللا ىلإ هدئاصق ضعب
 ةلجم اهترشنو «ةيلاطيإلا
 .امورب ردصت يتلا «ءارعشلا»

 «بيدألاو

 23775 7١5 ص ةينينثالا (9)

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 0/١*1. برعلا ةريزج

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 مالعأ نم 4 /؟ نييدوعسلا

 سماخلاو رشع عبارلا نرقلا

 نم نوركفم 2184/١ رشع

 تاكرح «”4 ص ةيدوعسلا

 يدوعسلا رعشلا يف ديدجتلا

 18/١". رصاعملا



 يمعطلا يلع دمحم

 عما باتك ردصأ

 رطاوخو تاسارد :«ءارعشلا

 .ةيبدأ

 :اهنم ةيرعش عيماجم هلو
 ءديراغألا ءريمازألا

 «بونجلا تاحفن «دئالقلا

 .عيبانيلا

 يمعطلا يلع دمحم

 (ماكدخ-1570)(ه1404-18)

 «ءيفوصلا ءملاعلا

 .بيدألا ءرّسفملا «هيقفلا

 نم ةمعط ةيرقب دلو

 يف يرادبلا زكرم لامعأ
 نآرقلا ظفح .رصمب طويسأ
 لوصأ ةيلكب قحتلاو ميركلا

 ىنللع لصحو ءنيدلا
 .ه 1ال# ةنس ةيملاعلا
 ًاشتفم مث ءأظعاو نّيْمعو

 هيلإ دهم مث «ظعولل ًاماع
 رون»ةلجم ريرحتب
 رشع ءاهز لظف ««مالسإلا

 .اهريرحت ريدم وهو نينس

 ةنجل يف ًاوضع ريتخا

 هراتخاو ءرهزألاب ىوتفلا

 ةدعل ًايمصر ًاثوعبم رهزألا

 يف بتكو . .ةيمالسإ راطقأ
 ١ .ةديدع ةيمالسإ تالجم

 ةريس :يه هتافلؤمو

 هاا

 تاقبط .يسرافلا ناملس

 نيز ةريس هلك يبنلا جاوزأ

 نب يلع نب نيدباعلا
 يف «بلاط يبأ نب نيسحلا
 ١ .©0ةيربنملا بطخلا

 ينيوعلا يلع دمحم

 (ماو1١5-9540١0)(هل411- )54"١

 ركفم .ىمالعإ ثحاب

 .ىسايس

 تاقالعلا مسق سيئر

 ةيلكب نالعإلاو ةماعلا

 «ةرهاقلا ةعماجب مالعإلا

 .يلودلا مالعإلا ذاتسأو

 داصتقالا ةيلك يف جّرخت

 ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو
 لصحو ١951 ماع ةرهاقلا
 .مولعلا يف هاروتكدلا ىلع
 9١اله ماع ةيسايسلا

 سيراب تاعماج يف رضاحو

 ةيبرغلا ايناملأو اكيجلبو

 لثم امك ءايسآو ايقيرفأو
 يف ةيبرعلا لودلا ةعماج

 تارمتؤملا نم ديدعلا

 ًاريبخ لمعو .ةيلودلا

 نم ديدعلل ًاراشتسمو

 تاقيط يف رهبألا رونلا )١(

 ص رمزألا عماجلا خويش

 48 -١73١.

 ينيوعلا يلع دمحم

 يف بتكو «ةيبرعلا ةزهجألا

 فحصلا نم ريشك

 ةيرصملا تالجملاو

 ًاباتك 4٠ كرت دقو .ةيبرعلاو
 تاقالعلا عورف يف ةساردو

 يسايسلا ركفلاو ةيلودلا
 ماعلا يأرلاو مالعإلاو

 .""”ةينطولا ةيمنتلاو

 :ةيملعلا هراثآ نم

 :يجيلخلا مالعإلا -

 سلجم لوذ مالعإ ةسارد

 : ةرهاقلا يجيلخلا نواعتلا

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 .ص "مال هصاأاقعقبك

 لوصألا ىف ةسارد

 - قيبطتلاو تايرظنلاو

 «بتكلا ملاع :ةرهاقلا

 .ص و99 ىصاعبم

 نيب يلوذلا مالعإلا 35

 :ةرهاقلا - قيبطتلاو ةيرظنلا

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم
 .ص "76 ه4

 يمالسإلا مالعإلا 3

 05«""#  عافسويلا زور (0

 ةعوسوملا ءهه 1١١4

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا

 9786© ص ةزرابلا



 ينيوعلا يلع دمحم

 ةيرظنلا نيب ىنلودلا

 ةيمالعإ ةسارد :قيبطتلاو
  ؟8#ط -ةيسايس ةينيد
 ءبتكلا ملاع :ةرهاقلا

 . ص "#5" صقلودال

 يسايسلا مالعإلا-

 : ةرهاقلا - رصاعملا يبرعلا

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 ضعبب ةمئاق هذهو

 يف اهرشن يتلا هتالاقم

 وبأ يف داحتالا ةديرج

 : يبظ
 " ءدجاسملا مالعإ -

 .م 1947 رياني

 ايقيرفأ يف مالسإلا
 ريغ ةيويسآلا لودلاو

 194١ ربمتبس 84 «ةيبرعلا

. 

 ملاعلا يف مالسإلا

 ربمتبس اال ؛«ديدجلا

 .اؤ١4

 برغ يف مالسإلا -

 ١1941١. وينوي 6 ءايوروأ

 كراعمو مالسإلا -

 ١441. رياربف ١7 ءريشبتلا

 يمالعإلا زاجعإلا

 ١19441. ربمفون لوأ ءنآرقلل

 نفي

 ربوتكأ ١" «يمالسإلا

 1١ذىو9أا.

 يف ةيمالسإلا تايلقألا -

 «ةدابإلل ضرعتت فيك ايسآ
 .1981 وينوي ١

 ىف ةيمالسإلا تايلقألا

 وحل «ىتييفوسلا داحتالا

 ١941١. ليربأ

 ٠١ «ةديدجلا ةفارخلا

 ١و١ ربمسيد

 ىف ةيععويشلا -

 ةيمالسإلا تايروهمجلا
 ليربأ #7 ءةيتيفوسلا

 .او١41

 ىف ةيبرعلا ةفاحصلا -

 تاكينكتلا ةهجاوم
 ربمسيد ١7 .ةيقالخأاللا

 .او١4

 ام نيب يمالسإلا ملاعلا

 نأ يغبني امو نئاك وه

 ١1941. رياني لوأ ؛نوكي

 دض ةيلودلا تارماؤملا -

 ال١ ويلوي وب «مالسولا

 .نيصلا يف نوملسملا -

 برح نوهجاوي ةيعويشلا
 .1941 رياني ١5 ءةدابإلا

 .1941 ويلوي 8 ؟مهنيد

 ةيمنت يف مالعإلا رود -
 4 ءيمالسإلا ملاعلا
 . 9١] ريمسيد

 ىمالسإلا ملاعلا رود -

 6 ىلودلا ماظنلا ىف

 18 ربمسيد "6

 يف مالسإلا ةروص -

 ١154١ رياني 6١1ه .جراخلا

 يبرعلا ملسملا ةروص

 ١1941. ليربأ ؟ ءاهنيوكت

 ءاكيرمأو ابوروأ يف -

 سرام ١؟ «نيملسملاو

 ١941١

 قرش وملسم -

 يدحتلاو ...ايوروأ

 .1941 وينوي ١8 ءريبكلا

 هجوم يلود مالعإ وحن

 .1941 ويام

 (ماوقاك ه1 4175-0

 «نيخرؤملا رابك دحأ
 ناسنإلا قوقح ةكرح دئار

 .ةينادوسلا



 قيفوت رمع دمحم

 هحاجن هلامعأ زربأ نم

 نامرد مأ ةعماج سيسأت يف

 ةينادوسلا ةمظنملاو «ةيلهألا

 ىلإو .ناسنإلا قوقحل
 دقف ىميداكألا هلمع بناج

 تاساردلا دهعم سأرت

 ."0ةيويسآلا ةيقيرفألا

 : هراثآ نم

 نادوسلا بوئج ةلكشم -

 .نومأملا راد : موطرخلا -

 ةينطولا ةكرحلا خيرات -

 نم هلقن/نادوسلا يف

 «ضاير يرنه ةيزيلجنإلا
 يلع دينجلا «ءضاير ميلو
 راد :توريب-" طا رمع

 "؟7١9؟ هبه 4٠١ا/ .«ليجلا

 .ءص

 قيفوت رمع دمحم
 )م اوو4_- ١51١ 8)(ه1511- "959

 .ريزو .«رعاش «بتاك

 «ةمركملا ةكم يف دلو

 لقتنا ةدم سّرد نأ دعبو

 مأ» ةديرجب لمعلا ىلإ

 قربلا ةرادإف .«ىرقلا

 اهنمو .فتاهلاو ديربلاو

 ناضفر) #١8 ع لصيفلا )١(

 ١1156 ص (ه 5

 هم

 .ةموكحلا عباطم ىلإ لقتنا
 ةكم يف كلملا بئان ناويدف

 يف لمع مث ؛ةمركملا
 اريدم ةفاحصلاو ةراجتلا

 يف «دالبلا» ةديرج بتكمل

 .ةسدقملا ةمصاعلا

 نّيَع ه ١947 ماع يفو

 .تالصاوملل ًاريزو 3

 ةلحرم ءابدأ نم دعي

 وهو «ءةيديلقتلا ديدجتلا
 نم ديدعلا هلو ءرئانو رعاش

 يف ترشن يتلا تالاقملا

 ضعب ىلإ ةفاضإ .فحصلا

 تايركذ نم» :اهنم بتكلا
 نيسح هلط» و .«رفاسم

 يف مايأ» و «.«ناخيشلاو
 ةجوزلا» و «ىفشتسملا

 ."”(قيدصلاو 7

 )م اوال ام (ها"ةو2 1*1

 «.ثّدحملا ءرّسفملا

 .هيقفلا

 عماج يف جّرْخت

 ص ةطبارلا داهج ءارو لاجر (؟)

 وذ) 5٠١ ع لصيفلا ءه*
 صا(ه ١4١4 ةجحلا
 قحلم) ءاعبرألا "5

 .ه 1541١6/1١١/19 (ةنيدملا

 ينوغازلا رمع دمحم

 هيف ًاسردم ثبلو «ةنوتيزلا

 رهتشا .نرق فصن نم رثكأ

 جراخ ثيدحلا بتك ةساردب

 يراخبلاك ةيمسرلا هسورد
 دئدسمو ءافشلاو ءملسمو

 يذلا لبنح نب دمحأ مامإلا

 عباسلا هئزج ىلإ لصو
 ةينملا هتقاعو «رشع

 امك «همامتإ نع ةئجافملا

 ءريسفتلا ةساردب رهتشا

 يف عسوتي هنأ هيف هبولسأو
 كلذ عبتيو ؛يوغللا ىنعملا

 عمم بسانملا ىنعملا نايبب

 ليلحت ىلإ لقتنيو «ءارآلاو

 ام ركذو ءًاقيقد ًاليلحت ةيآلا
 .يناعملا نم همهف نكمي

 : هتافلؤم نم

 يف ةرثتنملا رردلا

 هنم رشن) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .(ةيادهلا

 تبث وهو) يلاوعلا ديناسألا

 خويش نم هتازاجإ هيف عمج
 ."7(نيددعتم

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت
 ريهاشم .571754- 7

 .ه04 69" ص نييسنوتلا



 يناتيع دمحم

 (ماك44- ا9١؟؟)(ه١1 )4 4١08-1١

 . مج ر تم 2« ىفحص «بتاك

 «توريب سأر يف دلو
 ىبرعلا بدألل ًاسردم لمعو

 أدب .تانيعبرألا رخاوأ ذنم

 يف م 1948 ماع رشنلا
 .ءابنألا مث بيدألا ةلجم

 «بعشلا «ةينطولا ةفاقثلا

 .قيرطلاو «رابخألا

 :ةزرابلا ةيبدألا هلامعأ

 ال ءايشأ) صصق تاعومجم

 نم نونطاوم) ؛.(تومت

 «(سردلا ديق ةيسنج

 :ةياورو «(ضايف وبأ سارتم)

 نم ريرس ىلع مانت. يتبيبح)
 .(بهذ

 ذنم ةيسنرفلا نع مجرت
 اممو .تانيسمخلا لئاوأ

 ريهشلا سكرام باتك مجرت
 و (لاملا سأر)»

 ةيبرعلا ةيجولويديألا)
 هللا دبعل (ةرصاعملا

 ةديصق ةئام) و «يورعلا

 ءادورين ولبابل (بح
 ةديحولا ادورين هتيجرسمو
 اتييروم ناك وج قلأت»
 توم) و ء(ةعرضصمو'

 سولراكل (زورك ويميترأ

 ماوعلا ناك اك)و سيتناوف

0 

 جروجل (نيترم تام يذلا

 (سيئرلا ديسلا) و ءودامأ

 سراف)و «سايروتسأل
 ءًاضيأ ودامأل (لامرلا

 ."0لامعألا نم ديدعلاو

 دمحم نب ديعلا دمحم
 ةفيل . يلع

 (ماة/15:4-6)(ه 199494-156)

 .بتاك «رعاش «ملاع

 ةنوتيزلا عماج يف جرخت
 ةكرح يف مهاسو «رئازجلاب

 ةلوازم قيرط نع ءرئازجلا |[
 دئاصقلا رشنو ميلعتلا

 فحصلا يف تالاقملاو

 ىدص) ةلجمك «تالجملاو

 نب دمحأ خيشلل (ءارحصلا
 .(دقتنملا) و «يبقعلا دياعلا

 خيشلل (باهشلا)و

 .سيداب نب ديمحلا دبع

 يعد م 91١؟1ا/ ةنس يفو

 ةبيبشلا) ةسردم يف ميلعتلل
 ةنيدمب (ةرحلا ةيمالسإلا
 ةدم اهيف لمع يتلا رئازجلا

 مهسأ ءًاماع رشع ينثا

 ةيعمج) سيسأت يف اهلالخ

 /؛4// اها عقفألا )غ3(

 و ١544

 ةفيلخ ديعلا دمحم

 نيملسملا ءاملعلا
 نم ناكو (نييرئازجلا
 هذه يفو «نيلماعلا اهئاضعأ
 نم ريثكلا رشن ةرتفلا

 فحص ىف هدئاصق

 ءةّئسلا «رئاصبلا :ةيعمجلا
 اذكو . .طارصلا «ةعيرشلا
 و «؛(داصرملا) يتفيحص يف
 ,20(تابثلا)

 ريمألا رئازجلا نم

 يرئازجلا رداقلا دبع

 دمحم /ةفيلخ ديعلا دمحمو
 :ةزهاقلا  نسح يدشر

 ءه ١97 «كليلد ةعبطم
 .ص 4

 :ناونعب هناويد ردص دقو

 دمحم ديعلا دمحم ناويد

 :رئازجلا  ةفيلخ يلع

 عيزوت : ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

 رشنلل ةينطولا ةكرشلا
 507 ءه /١41 «عيزوتلاو

 .ص

 بجر) 177” ع لصيفلا قفز

 ء١1ال ص( ه 4

 رئازجلا :ةمأ يف تالاجر

 برع ءارعش تف 6© ا/ ص

 5١9 ص نورصاعم

 ردصملا يف هتافوو 0

 !ا9١ا/8 ريخألا



 لضافلا دمحم

 )م اوالا/_- 1915)(ه ١ ؟ةا/- ١4

 .قشمد ةعماج سيئر

 رياربف رهش يف ليتغا
 .(طابش)

 ش : هتافلؤم نم

 ىلع ةعقاولا مئارجلا -

 م” طا ةلودلا نمأ

 .ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .ججم ؟ىيه 61

 ىلع ةعقاولا مئارجلا

 4 ط  ضصاخشألا

 .ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 .ص 596 ه٠

 زيافلا دمحم

 (ماقكأ 1988)(ه ١897-1411

 يف لوألا تيوكلا رعاش

 ىف ءابدألا ةطبار وضع
 ملع فرشأ .تيوكلا

 ةطحم يف ةيفاقثلا جماربلا

 .تيوكلا ةعاذإ

 عم ةيبدألا هتلحر أدب

 يف وهو ةرم لوأل رعشلا

 .هرمع نم ةرشع ةسماخلا

 نم ًائيش رشني مل هنكل
 كلذ يف ةيرعشلا هتالواحم

 .ةصقلا ىلإ هجتا مث .تقولا
 فحصلا يف رشنف « ةريصقلا

 ممم

 ناك .ةصق 46 ةيتيوكلا

 ؛يرهملا» اهلوأ ناونع
 يفو .ه 18٠ ماع كلذو

 لوأ ردصأ ه ١887 ماع

 وه داج يرعش ممع

 تقفدت مث ؛راحب تاركذم»

 نيطلا :ةيرعشلا هتاعومجم

 مغنلا موسر ءسمشلاو
 «حاولألا اياقب ءركفملا

 نائبل «لخادلا نم رونلا

 ةركاذ ءىرخألا ىحاونلاو

 :جدوهلا ءادح «قافآلا

 تاباتك ءزوريفلا ليخالخ
 .ةميدقلا باوبألا قوف

 تيوكلا خيرات لجسو

 نم رونل ا)» ناويد يف

 ."”:كخادلا

 ريبك ناويدهلو تلق
 دمحم رعاشلا ناويد :ناونعب
 ةسسؤم :م.د_ زيافلا

 ةماعلا ةعابطلل يضايرلا
 .ص همال هاك

 دمحم - جرفلا وبأ دمحم

 هللا ةبه

 )١( ص ةيجيلخ مالقأ 241١4868

 ١ جيلخل | نم ءابدأ |

 ةريزجلا لاك ص يبرعلا

 .(ه 1117/1/80 كم ع

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 ميهاربإ لضفلا ىبأ دمحم
 (ماكما-522)(ها1 501 50)

 ءققحملا ءذاتسألا
 .ثارتلا قشاع «ققدملا

 ءايحإ ةنجل سيئر

 ىلعألا .سلجملاب ثارتلا

 وضعو .«ةيمالسإلا نوؤشلل
 يف ثارتلا ءايحإ ةنجل
 نونفلل ىلعألا سلجملا
 مولعلاو  بادآلاو
 .ةرهاقلاب ةيعامتجالا

 راد سناسيل ىلع لصح

 كلس يف جّردتو ؛مولعلا
 حبصأ نأ ىلإ «,فئاظولا

 رادب يبدألا مسقلل ًاريدم

 اريدم مث «ةيرصملا بتكلا

 ًاسيئر مث «ءةيبتكملا نوؤشلل
 تناكو .ثارتلا ءايحإ ةنجلل

 ةيبدأ ةودن هلزنم يف دقعت

 موي لك برغملا ةالص دعب

 ."”ةعمج

 «ةديدع ةيثارت ابتك ققح
 0 :اهنم

 وبأ /نيتعانصلا باتك

 قيقحت) يركسعلا لاله

 :ةرهاقلا ١ ط  (يواجبلا

 ص نفلاو ركفلا داور عم قفز

 ازامه . 9588 ٠2



 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

  «ىبلحلا ىسيع ةعبطم
 ىمالمولا

 هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ -
 فسوي نب يلع /ةاحنل ا

 : ةرهاقلا - (قيقحت) يطفقلا

 : توريب ؛ يبرعلا ركفلا راد

 ؛«ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 .جم * ؛ه ١505

 هيليو ؟؛قاروألا تارمث -

 نبا /قاروألا تارمث ليذ

 «يجناخلا ةبتكم .: ةرهاقلا

 اه 1و

 ررغ :ىضترملا يلامأ -

 كدئالقلا رردو دئاوفلا

 راد :ةرهاقلا - .(قيقحت)
 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
 .جم 7 هاللال#

 تاقبط يف ءابلألا ةهّزن -

 راد :ةرهاقلا  (قيقحت)

 .[إه ]85"١ ءرصم ةضهن

 نيدلا لالج /اهعاونأو

 هتاعوضوم نونعو هححصو
 عم كارتشالاب هيشاوح قلعو
 - (ىلوملا داج دمحأ دمحم

 ةبتكملا :توريب ؛اديص

 ها

 " اه ١425 .ةيرصعلا

 جى

 برعلا رصصصق ل

 دمحم ىلعو ىلوملا داج

 اهيف :4 ط  (يواجبلا
 راد :توريب - طبض ةدايز

 «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ

 .جم 5 ه6

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب -

 - (قيقحت) ةاحنلاو نييوغللا

 - «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب
 .جم ؟ ءه نضا

 نب دمحم /دادضألا

 - (قيقحت) يرابنألا مساقلا
 تاعوبطملا ةرئاد :تيوكلا
 .ه 18٠ ءرشنلاو

 يبأل /لاثمألا ةرهمج -

 قيقحت) يركسعلا لاله

 كارتشالاب ةسرهفو قيلعتو
  (شماطق ديجملا دبع عم

 ةيبرعلا ةسسؤملا :ةرهاقلا

 .جم ؟ هه ١85 ,ةثيدحلا

 يبنتملا نيب ةطاسولا -
 يضاقلا /ةهموصخو

 حرشو قيقحت) يناجرجلا
 دمحم يلع عم كارتشالاب

 ةعبطم :ةرهاقلا  (يواجبلا
 .يبلحلا ىسيع

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 مالسإلا يف برعلا مايأ -

 ةبتكم :ضايرلا  (يواجبلا

 .ه ١844 :ةثئيدحلا ضايرلا

 يف برعلا مايأ -
 عم كارتشالاب) ةيلهاجلا

 ىلوملا داج دمحأ دمحم

 - (يواجبلا دمحم ىلعو

 ثارتلا ءايحإ راد :توريب
 .[ه 1531] «ىبرعلا |

 وأ «يربطلا خيرات -

 كولملاو لسرلا خيرات

 راد :ةرهاقلا  (قيقحت)

 ”1١5١7 1849 .فراعملا

 فرخ 3 برعلا رئاخذ)  ه

 لويذ :١١جم) جه١

 .(يربطلا خيرات

 نبال /ةغالبلا جهن حرش -
  (قيقحت) ديدخلا يبأ

 بتكلا ءايحإ راد :ة رهاقلا

 ءهه 1781 414 ؛ةيبرعلا

 .جم ١

 مولع يف ناهربلا -
 يشكرزلا نيدلا ردب /نآرقلا

 ل” ط  .(قيقسحت»)

 ةبتكملا :اديص ؛توريب

 4 اهأ5#٠ .ةيرصعلا
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 قيلعتو قيقحت) يراخبلا
 دومحمم عم كارتشالاب

 - (يجافخ دمحمو يواونلا

 ةبتكم :ةمركملا ةكم - ؟ ط

 ءه ١404 .ةئيدحلا ةضهنلا
 .جم *” يف ج 4

 حرش يف نويعلا حرس -
 ةتابن نبا /نوديز نبأ ةلاسر

  (قيقحت) يرصملا

 «يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا

 سهام

 مكح يف مامحلا عجس -
 بلاط يبأ نب يلع /مامإلا

 حرشو طبضو عمج) .
 يدنجلا يلع عم كارتشالاب
 (بوجحملا فسوي دمحمو

 ءملقلا راد :كوريب

 ه ١!"مخك

 وبأ /لاثمألا عمجيم

 - (قيقحت) يناديملا لضفلا
 - طيشلا ةقوب زاتمت «# ط
 ؛ركفلا راد :توريب

 ةبتكم عيزوت :ضايرلا
 ق3لمو# قئثيدحلا ضايرلا

 .جم 0

 يف ةرضاحملا نسح

 كا /ةرهاقلاو رصم خيرات
 قيقحت) يطويسلا نيدلا
 كك ءايحإ راد :ةرهاقلا

 نفي

 يوتحيو) ه ١ملإ/ «ةيبرعلا

 خ] :ىلع لوألا ءرزجلا

 رصم لخد نميف ةباحسلا

 1 .جم ”؟ .(هسفن

 مولع يف ناقتإلا-

 نيدلا لالج /نآرقلا

  .(قيقحت) ىطويسلا

 «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب
 .جم 5: يه 01/

 بيرغ يف قئافلا

 هللا رج _._/ثيدحلا

 قيقحت) يرشخمزلا

 دمحم يلع عم كارتشاللاب

 ا طل .(يواجبلا

 بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا

 .جم 4 فه ١9١ «.ةيبرعلا

 /ءىواسملاو نساحملا

 يقهيبلا دمحم نب ميهاربإ
 ةبتكم :ةرهاقلا  (قيقحت)

 ءآأه ]80"١ ءثرصم ةضهن

 .جم 1

 اج الخلا خيرات -

 قيقحت) يطويسلا نيدلا

 ءرصم ةضهن راد :ةرهاقلا

 ه 7١"ؤ5

 يربيطلا خ خيرات لويذ -

 :ةرهاقلا - ” ط (قيقحت 2(

 له ١ ةا/ «فراعملا راد

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 15 ؛برعلا رئاخذ)

 ةلصلاو ليذلاو ةلمكتلا -

 كارتش ويش قيقحت) يناغصلا

 (يرايبألا ليعامسإ ميهاربإو

 بتكلا راد :ةزهاقلا -

 ءه 94٠ 99*1١ ,ةيرصملا
 .جم 5

 يلع نب دحاولا دبع بيطلا
 :ةرهاقلا - ؟5ط  .(قيقحت)
 هه ١995 ءهرصم ةضهن راد

 ينايبذل ةغبانلا نا ويد -
 :ةرهاقلا  (قيقحت)»

 ده "9ا/ «فراعملا

 هعم) (0؟ ؛برعلا رئاخذ)

 ملعألل تاقيلعتو حورش

 .(نيرخآو يرمتنشلا

 حرش) ريهز ءاهبلا ناويد

 دمحم عم كارتشالاب قيقحتو
 :ةرهاقلا  (يوالبجلا رهاط

 اه 1١8 9ا ؛فراعملا راد
 .(57 ؛برعلا رئاخذ)

 سيقلا ءىرما ناويد -

 :ةرهاقلا - هط  (قيقحت)

 داداه ١4٠ «فراعملا راد

 .(؟54 ؟؛برغلا رئاخذ)



 يديشرلا حالف نب دمحم

 حرش يف نوتملا مامت -

 نب ليلخ /نوديز نبا ةلاسر

  (قيقحت) يدفصلا كبيأ

 «يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا
 . اه

 يف بولقلا رامث
 وبأ /يوستملاو فاضملا

 - (قيقحت) يبلاعثلا روصنم

 ء«رصم ةضهن راد :ةرهاقلا

 هه 5

 يديشرلا حالف نب دمحم

 )م اال (١5١1 مل 16

 .يوبرت ءرعاش

 «ةرونملا ةئيدملا ىف دلو

 ةداهش ىلع اهيف لصحو

 ماع ةيعرشلا مولعلا ةسردم

 1 هه 5151

 نم دذع. يف بلقتو

 .ةيميلعتلا فئاظولا

 قامعألا يف :ناوتعب

 .(طوطخم)

 تايبألا هذه هرعش نمو

 ناوئعب ةديصق نم

 :(نيطسلف)

 اناج هامأ اي رضنلا موي ءاج

 نكركيل

 ىهتنا روفلبك روفلب دعو

 اناخدو ًابرض رانلا ميحج يف

 هرظنن يذلا مويلا ىتأو

 انامحو ًاميدق قدصلا ةرظن

 هفايطأ نم رابجلا كبعش

 «"”نايلغ يلغيو رانلا دقوي

 (ماقفا 500 (هل 42100

 .ىبعش بيدأ «رعاش

 ةلودلا ةرئاج ىلع لصح

 كلذو !هتافو دعب ةيعيجشتلا

 قامعأ ىف ةلحر» هناويد نع

 .(تاملكلا

 زربأ نم  كلذك  ناكو

 يبعشلا ثارتلاب نيمتهملا
 هلو «هضرعو هقيقحتو

 ْبدألا يف ةديدع تافلؤم
 "7 يب كلا

 ىلع هل تفقو اممو

 .لامعأ

 :؟وهام رولكلوفلا

 ثارتلا ىف تاسارد

 يف ثيدحلا رصعلا ءارعش قل

 ١/"1٠١. برعلا ةريزج

 ناضمر) "5 ع لصيفلا قففز

 ةيصخش ةثام ء2(اشه "٠

 - ”١97 ص ةيصخشو ةيرصم

 «ليتنعلا يزوف : مساب 166

 /!١١. ص ءارعشلا ةكلمم

 يواسنهبلا لماك دمحم

 تاياكحلا ملاع «يبعشلا

 :ضرألا ريبع ؛«ةيبعشلا

 قامعأ يف ةلحر ءهرعش
 .رعش :تاملكلا

 لماك - ابابلا لماك دمحم

 اابلا ميلس
 ي واسنهبلا لماك دمحم

 4 اةالث - 50 (ما تت 1

 .بيدأ «ملاع

 قوقحل !ةيلك يف جرخت

 يف جردتو 2م أ ماع

 هرايتخا متو ...ءاضقلا

 ةلودلا نمأ ةمكحم ةسائرل

 يناث يف لصفلل (رصم يف
 حلاصل سسجتلا اياضق

 ليربأ يف ةروثلا دعب ةنياهصلا

 تناكو .ّم ط5 ماع نم ١

 تاكيش تس نع ةرابع

 .. .ًانئاخ ١ مضت ةيسوساج

 ىلإ هجورخ دعبو
 فحصلا يف بتك شاعملا

 فاضأو . .ةينوناقلا هتاركذم

 نع ًاباتك ةبتكملا ىلإ
 اهتاقالعو ةيسوساجلا
 ناكو . . عمتجملاو نوناقلاب

 ."7. .ةيبدأ لويمب عتمتي

 ةيرصم ةيصخش ةئام (07)

 .اهأ/ ل "هك ص ةيصخشو



 يواسنهبلا لماك دمحم

 ةيتابنلا :باتك هل

 ةبتكم :ةرهاقلا - .نويتابنلاو

 ةتح لماك دمحم

 (م19586- 19150 (ه1 406 11)

 « يفحص

 .يوبرت «يمالسإ

 يفانسأ ةئيدمب دلو
 ةريسم أدبو ..رصم ديعص

 ءميلعتلا كلس يف ةلفاح

 ةرادإل ًاريدم حبصأ ىتح

 ةرازوب مالعإلاو رشنلا

 اهلالخو .يلاعلا ميلعتلا
 .ندم ةدع ىف سرد

 لئاوألا داورلا نم ناكو

 ءاشنإ يف اومهاس نيذلا
 ةرادإ ىلوتو «نيملعملا ةباقث
 مهنع ةربعملا ةلجملا ريرحت
 .«دئارلا» مساب ةفورعملاو

 دئارجو تالجم يف بتكو
 «ةروصملا فئاطللا :لثم

 «ةروصملا ايندلاو «غالبلاو

 «قرشلا بكوكو

 يف اهلوانتو ..لالهلاو
 فئاحص)# نإاونعب ةسارد

 يتلا «ةبونلا خيرات نم ةيوطم
 امك .باتك يف تردص

 فحص ةدع يف لمع

 «ةمألا توص :اهزربأ

 مازغه

 ,كراشو ..برعلا ةخرصو

 ءةكوكعبلا رادصإ يف

 فصتنم ىف دابدنسلاو

 لمعلل ريعأو .تانيعبرألا

 ةفاحصلاو ةعابطلا ةسسؤمب

 ةلجمب ةيدوعسلا يف رشنلاو

 .ةضايرلا

 هتافلؤم ىلع بلغو
 ثيح «يمالسإلا عباطلا

 دمحم لوألا هباتكي اهأدب

 علطم يف ههّللا لوسر

 هباتكب اهمتتخاو «تانيثالثلا

 «نيمرحلا لالظ يف» ريخألا
 1 .©0تانيعبسلا ةياهنب

 : ًاضيأ هلو

 «يوبنلا دلوملا ركذ -
 ةيدمحملا ةلاسرلا ءوأ

 يف ثحب :ملاعلا يف اهرثأو

 قئاقحو ةريسلا عئاور

 :ظعولا ةعامج :ةرهاقلا

 ١٠"ه5 «,ةيمالسإلا ةوعدلاو

 ددعلل قحلم) ص 89 .ه

 ىوقتلا ةلجم نم 15١ مقر
 .(ةيرهاقلا

  تازجعملا ضرأ يف -

 3590 - 7508 ص ةيصخشو

 ةتح لماك دمحم

 باتكلا راد :ةرهاقلا

 401١ ه 1الا/ ءيرصملا
 .ص

 مشاه ديهشلا رعاشلا -
 راد :ةرهاقلا  ىعافرلا

 1١١١ ه 4"١ .فراعملا

 .ص

 :زاجحلا نم روص

 « ةيعامتجا قئاقح « ةيخيرأت

 :ةرهاقلا .- .ةيسايس رارسأ

 «برعلا ةخرص ةلجم

 .ص 6١٠ه بى "ا ؟

 - .نيمرحلا لالظ يف -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .450/ فى الوم

 عمتجملاو ةينيدلا ميقلا -
 «فراعملا راد :ةرهاقلا -

 ؛ًارقا) . ص ؟ا/١ ه 5

85"). 

 .تايناضمر ةلسلس -

 ط3 د ...كيبل-
 .فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ص ١517 ءاه
 .(؟ك8+؟ ءارقا)

 يف برحلا ةسايس -
 .مالسإلا

 :ةرهاقلا  نآرقلا رهش -



 نيسح لماك دمحم

 . .بعشلا راد ةسسؤم

 نيسح لماك دمحم

 (م 19177/-19:1)(ه 1991/1"

 «بيدألا هءبيبطلا

 ةقد نيب عمج يذلا «دقانلا

 .ءايدألا ءافصو ءاملعلا

 .بطلا ةيلك يف جرخت
 يف تاونس سمخ ىضمأ
 ىلع اهيف لصح ءارتلجنإ
 اهنم «ةزاتمم ةيملع باقلأ

 «ةيكلملا نيحارجلا ةلامز

 ءماظعلا ةحارج ريتسجامو

 197٠ ةنس رصم ىلإ داعو

 ةعماجي بطلا ةيلكب ًاسردم
 ءادعاسم ًاذاتسأف «ةرهاقلا

 .ماظعلا ةحارجل ًاذاتسأ مث

 ةعماجل ريدم لوأ نيع مث

 (نآلا سمش نيع) ميهاربإ
 146٠9. ةنس اهئاشنإ دنع

 ريبك ددع يف وضع وهو
 :اهنم ةيملعلا تائيهلا نم

 «يرصملا يملعلا دهعملا

 «سيرابب ةحارجلا عمجمو

 ةيعمجبلا يف لسارم وضعو
 .ماظعلا ةحارجل ةيناطيربلا

 الماع اوضع بختناو

 ةنس ةيبرعلا ةغللا عمجمب
1 

 : هتافلؤم نمو

65٠ 

 دقو :ةملاظ ةيرق

 .ةيزيلجنإلا .ىلإ تمجرت

 .(نآزج) تاعونتم -

 يجولويبلا ريسفتلا -
 .خيراتلل

 .ةفرعملا ةدحو

 .لوقعملا وحنلا

 قوذلاو بّرعملا رعشلا -
 230 صاعملا

 دايع لماك دمحم

 )م ا١ةمال/ل- ١59١١ (ها١5١ مخ

 ءثحاب «يوبرت «بيدأ
 .قفحعم

 سيلبارط يف دلو

 ايكرت ىلإ رفاس .برغلا
 يف كرتشاو .ءةيروسو
 ,«ةمامحلا» ةلجم سيسأت

 ىدص» ةيناملألاب ىرخأو
 .«مالسإلا

 ةداهش ىلع لصح

 «بادآلا يف ريتسجاملا

 ةنس ةفسلفلا ىف هاروتكدلاو

 تسسأ املو .م 9

 ةعماج يف بادآلا ةيلك

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(

 "اق ١:8" ص

 دايع لماك دمحم

 ًادعاسم ًاذاتسأ نيع قشمد

 دقو .ينانويلا خيراتلل

 قشمدب يبرعلا يملعلا

 .(ةيبرعلا ةغللا عمجم)

 ةغللاب هتحورطأ م

 نبا ةيرظن» نع ةيناملألا

 خيراتلا يف نودلخ

 يف كرتشاو ؛«عامتجاللاو

 و «ةفاقثلا» ىتلجم سيسأت

 «تاملعملاو نيملعملا»
 يفو امهيف رشنو «قشمدب
 .تالاقملا نم ًاريثك امهريغ
 ةلسلس فيلأت يف كرتشاو

 ةيسردملا بتكلا نم

 خيراتلا اميس الو «ةيخيراتلا

 عم كارتشالاب رشنو «ميدقلا
 نم تاراتخم» ابيلص ليمج

 نب يحال و (نودلخ نبا

 و ليفط نبال «ناظقي

 «لالضلا نم ذقنملا»

 هعم كرتشا امك ؛يلازغلل

 قطنملا) باتك فيلأت يف

 (ئملعلا ثحبلا قئارطو

 م17 ةنس يف رشنو

 يفو «(قالخألا ملع) باتك

 فيلكتب مجرت م ١96/8 ةنس

 ةلاسر وكسنويلا ةمظنم نم

 ةيسردملا خيراتلا بتك» نع



 يناتكلا دمحم

 :هلو «يلودلا مهافتلاو
 بيدأو يبرع بيدأ)»

 يروخاف رمع :يتييفوس
 قشمد  يكروغ ميسكمو
 نانويلا خيرات” و 4م 5

 قشمد لوألا ءزجلا

 باتك مجرتو م 8
 ديرفلأل ؛ماعلا يأرلا»

 قشمد يف رشنو «يفوس
 230م 019537 ةنس

 يناتكلا دمحم

 (ماكؤأ-:0:)(هاكا١1-:00)

 .دهاجم «ملاع «بيدأ

 ةكلمملا ةيميداكأ وضع

 ءاملع رابك دحأ «ةيبرغملا

 .«ىبرعلا برغملا ةقطنم
 دمحم» يتعماجب ذاتسألا

 .«نييورقلا» و «سماخلا

 نيدهاجملا زربأ نم وهو

 ينجسلل ضرعتو «يسنرفلا

 لبق نيرمعتسملا لبق نم
 دعي امك «برغملا لالقتسا

 ىتلا ةيفلسلا ةكرحلا داوؤر نم

 لالعاهتاعد زربأ ناك

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(

 "17 جم ١ جقشمدب

 (ه 14019 ىلوألا ىدامج)

 ١/5 ص

6:١ 

 نب ديمحلا دبعو يسافلا

 الضف .امهريغو «سيداب
 نم ناك كلذ نع
 ثارتلا يف نيصصختملا

 ةفصبو .يمالسإلاو يبرعلا
 . ىسلدنألا ثارتلا ىف ةصاخ

 ىف ةمّيق تاسارد ةدع هلو

 1 ."”لاجملا اذه

 : ةيملعلا هراثآ نم

 ًاركفم لابقإدمحم

 نوملسملا ءًايمالسإ
 ةضور .ةدحولا ةيلاكشإو

 / فيرشلا بحلاب فيرعتلا
 بيطخلا نب نيدلا ناسل

 روظنملا نم (قيقحت)»

 تافلؤملا ةسارد ,.ىمالسإلا

 ةسارد «(كا رتشالاب) ةديدجلا

 «:بدألا ىف :تافلؤملا

 «ءاعبرألا ثيدح  ىلهاجلا

 عارصلا «بتكلا نيب تاعاس
 يف ديدجلاو ميدقلا نيب
 .ثيدحل يبرعلا بدألا

 يمويفلا
 (ماكك 15090 (م1411-156)

 ناضمر) ١/١ ع لصيفلا (9)

 .1" صاه 14١

 روضام دمحم

 مويفلا نيم هترسأ لصأ

 «قشمدب وه دلوو «رصمب

 ريخلا ابأ خيشلا مزالو
 أرقو «عاطقنا الب يناديملا

 نّيغ .مولعلا فلتخم هيلع

 عماج يف ًابيطخو ًامامإ
 .هتافو ىتح ماشه يديس

 «ةيلماكلا ةسردملاب سّردو

 ةيعرشلا ةيلكلا تحتتفا املو

 .اهيف سّرد

 لئاسر :هراثآ نم

 ةيلكلا بالطل اهفلأ تاطونو

 ىتلا داوملا يف ةيعرشلا

 فيلأت يف كراش امك ءاهسّرد

 ةيعرشلا بتكلا نم ددع

 ."”ةيعرشلا ةيوناثلا بالطل

 روضام دمحم
 )م اوى 15 (ه "1

 يف ةقيرع ةلئاع نم
 .ءاضقلاو بدألاو ملعلا

 «سنوت يف ناميلسب دلو

 «ةنوتيزلا عماج نم جرختو
 عماجلاب ةبطخلا ةمامإ ىلوتو
 ةدع دلقتو «هدلبب ريبكلا

 قحتلا مث «ةيرادإ فئاظو

 .ةيلخادلا ةرازوب

 .نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات (*)

 /" يرجهلا رشع عبارلا

1 



 ّظ 1 8٠

 دئارجلا ىف تالاقم هل

 .20تالجملاو

 : هتافلؤم نم

 /يشانبلا باتكلا

 نما دمحم نب 1 وم

 0 رادلا :سنوت

 نيتلودلا خيرات 35

 ةيصفحلاو ةيدحوملا

 .(قيقحت)

 دبع دمحم - كرابملا دمحم

 ظوفحم دمحم
 ماكل -1591)(ه1408-150)

 سقافص ءابدأ نف

 مظعم سرك .نيزرابلا
 فيرعتلا يف يركفلا هدهج

 نم نييسنوتلا نيركفملاب
 هتاقيقحتو هضورع لالخ

 ىتح «ةيرككفلا مهتاجاتنل
 عجارم اهنأب هلامعأ تفصو

 فلأ دقو .ةيساسأ ةيملع

 ناونعب ًاباتك ددصلا اذه يف

 (نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت)
 ةسمخح يف ردص دقو

 .ءازجأ

 )١(. هالا ص نييسنوتلا ريهاشم 7

 مالا

 ه2

 رادصإ كشو ىلع ناكو

 يف ىرخأ تاطوطخم ةدع

 هرضحت نأ لبق ددصلا اذه

 .٠ نأ رظتنملا نمو .ةّينملا

 نواعتلاب لامعألا هذه ردصت

 نييسنوتلا باتكلا داحتا نيب

 ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازوو
 ش .'”ةيسنوتلا

 : هتافلؤم نمو

 :ًاثيدح نيعبرألا 5

 نع نيعبرأ نم نيعبرألا
 يركبلا ردصلل /نيعبرأ

 راد :توريب - (قيقحت 2(

 ص ؟:ه ىه

 يفرشلا دمحم ناويد -

  (قيقحت) يىسقافصلا

 .ةيسنوتلا رادلا :سنوت

 افلا بيرغ حرش -

 قيقحت) يبجلا /ةنودملا

 00 راد :توريب

 هه ١405 «.ىمالسإلا
 اىص

 خيشلا تسرهف

 :توريب  ةفيلخ نب يلع
 .ليجلا راد

 رفص) ١4١٠ ع لصيفلا (9)
 21١١6 ص (لسه 8

 .ها/#* ص نييسنوتلا ريهاشم

 نيسح دمحم دمحم

 يزوجلا نبا ةخيشم.-
 :سنوت - (قيقحتو ميدقت)

 .عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا
 .ص 1586 ها وال

 يشآ يداولا جمانرب -

 - .(قيق قيقحت) رباج نب دمحم

  .ةحقنمو ةذيزم ل“ ط

 2 برغلا راد :توريب
 هال ه5" «ىمالسإلا

 .ص

 نيفلؤملا مجارت

 راد :توريب - .نييسنوتلا
 «ءىمالسإلا برغلا

 1 .جم © همآكدا

 يف راظنألا ةهزن

 /رابخألاو خيراوتلا بئاجنع
 قيقحت) شيدقم دومحم

 (يوازلا يلع عم كارتشالاب

 برغلا راد :توريب

 ؟ هه ١408 «يمالسإلا
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 نيسح دمحم دمحم

 (مادمك 1١5192 (ه 14" 10

 «ثحاب .ىمالسإ بيدذأ

 .دقان «ركفم

 ءرصمب جاهوس يف دلو
 ىبرعلا بدألل ًاذاتسأ لمعو
 لمعو «ةيردنكسإلا ةعماجب



 نيسح دمحم دمحم

 .ايبيل ةعماج يف ةرتف

 نيصر هنكل ءةباتكلا ناديم

 ءافيتسا يف ردتقم ءءادألا

 هلو .هعوضوم بناوج
 اهزربأ .«ةددعتم تارضاحم

 مالسإلا ننع هتارضاحم

 دقو .ةيبرغلا ةراضحلاو

 بتكلا ضعب ققح
 زربأ نكل .ةطوطخملا
 تاهاجتالا» .هباتك هتافلؤم

 بدألا يف ةينطولا

 ىف ردص يذلا «رصاعملا

 هط ىلع هيف ٌدرو «نيأزج

 .هريغو نيسح

 :ىرخألا هتافلؤم نمو

 اهتقيقح١ .: ةئيدجلا ةيحورلا
 تاهاجتا» ء«كاهفادهأو

 يبرعلا ركفلا يف ةماده

 ةعومجمو .«ةرصاعملا

 يف اهرشن يتلا هتالاقم

 ةفاقثلا» نع رهزألا ةلجم

 .©0ةرامعتسالاو ةيبرعلا

 : ًاضيأ هلو

 .توريب - .ةكم حتف -

 .ها88 ءداشرإلا راد

 لالخ نم ءابدأو نوركفم )١(

 .13516 515١ ص مهراثآ

 ندي

 ميهافم)  .ضص #؟
 .(ةيمالسإ

 لظ يف يبرعلا ثبدألا
 . 7 ط . ةيبرعلا ةيموقلا
 ؛داشرإلا راد .ثوريب

 .ص ه4 مه 4

 يف ةعانصلا بيلاسأ -

 نيب رافسألاو رمخلا رعش

  نييلهاجلاو ىشعألا

 ةضهنلا راد :توربيب

 وهو)ه قضت «ةيبرعلا

 ةنس تشقون يتلا ريتسجاملل

 ,.(ه "4

 نم ةددهم اننوصح

 :توريب - 877 ط  اهلخاد

 .ه ١4١7 «:ةلاسرلا ةسسؤم

  ةطمارقلاو ىبنتملا
 «ىعافرلا راد :ضايرملا

 .ص ١١54 هه

 «..انئوصح)» هباتكو

 نم (...تاهاجتالا»و

 ةيركفلاو ةيبدألا بتكلا

 يتلا ًادج ةمهملا ةيفاقثلاو

 اهيلع عالطالا نم دب ال

 فلخ ةيفاقثلا رارسألا

 اهتاهاجتا بابسأو سيلاوكلا

 نيسح دمحم دمحم

 .ةيقيقحلا اهعفاودو

 هتافو نم ةئس دعبو

 هليحر ىركذل ةودن تميقأ

 ةدمل ةيردنكسإلا ةعماجب

 تلوانت «نيموي
 :ةيلاتلا تاعوضوملا

 نيسح دمحم دمحم

 رصعلا يف ةمجرتلا ةكرحو
 ىفطصم دمحم /ثيدحلا

 .ةراده

 يبدألا سردلا جهنم

 دمحم /موحرملا دنع هدقنو

 .يوامشعلا يك

 ةراضحلاو مالسإلا -

 رظن ةهجو نم ةيبرغلا
 دمحم دمحم روتكدلا

 .ادن ديسلا هط /نيسح

 دمحم دمحم روتكدلا -

 اياضق نع عافدلاو نيسح

 .داوع نسح دمحم /مالسإلا

 دمحم روتكدلا فقوم -

 تاكرحلا نم نيسح دمحم

 دمحم ميهاربإ /ةمادهلا

 .نيضوع ليعامسإ

 بيرغتلاو ةلاصألا

 دمحم /ىركذلا بحاصو
 .يمشاهلا لداع



 ةزمح بيد دمحم نب دمحم

 دمحم روتكدلا فقوم

 /ديدجلاو ميدقلا نيب عارصلا
 .يفاوم ناميلس نامثع

 نيسح دمحم روتكدلا -

 ركفلا ىف ةمادهلا تاوعدلاو
 ."يرايبألا يحتف /بدألاو

 باتك هيف ردص امك

 روجكدلا فقوم :ناونعب

 فيلأت /ةماّدهلا تاكرحلا

 ليعامسإ دمحم ميهاربإ

 ةسسؤم :توريب - .نيضوع
 ١8٠ بها05١5١ .قلاسرلا

 .ص

 بيد دمحم نب دمحم

 ةزمح

 (ماو1510-58)(ه141-185)

 مولعلل سردم ءملاع

 .بيطخ ءظعاو «ةيعرشلا |

 يف جّرخت .قشمد نم
 ىلع لصح ءرهزألا عماجلا
 لصحف داع مث ءاهنم مولبد

 هتلاسر نع ريتسجاملا اهنم
 نآرقلا يف خسنلاو ماكحإلا»

 .«ميركلا

 )١( ع عمتجملا  58)١5/ه/

 4١. ص (ه 4

 هَ

 نيع مث «سيردتلا سرام

 يعرشلا دهعملا يف اسردم

 رونلا يبأ عمجم يف

 ١ك" ماع ىتح يمالسإلا

 ةيلك ىف ًارضاحمو وه

 «ةيبيلل أ ةيمالسإلا ةوعدلا

 تارضاحم ىف كراشو

 ءايبيلو ناريإ يف تاودنو
 داشرإلاو ظعولا ىف كراشو

 .ةفلتخم دجاسم ىف

 : هتافلؤم

 ماكحإلا يف تاسارد

 عقت) ةينآرق تايحرسم -

 قرفلا نيب فلآتلا

 هه 66 «ةيمالسإلا

 لوصأ يف ءايضل م ١

 ددع هنم روص دقو) ءهقفلا

 دمتعاو هدي طخب خسنلا نم

 .(هسيردت

 هقفلا ىف باتك

 .(ةالصلا

 :قشمد  بطخلا ناويد

 .18848 .ةمركع ةعبطم

 يروسلا نويزفلتلل مدقو:

 ماحفلا دمحم دمحم

 اهنم ةحجان جما رب ةدع

 نيثالث يف (بر اي) جمانرب

 داشرإ) جمانربو ء.ةقلح

 ,(هللا اي) جمانربو .(داشنإو

 ."”(ةاجانم) جمانربو

 لاف دمحم نب دمحم

 (ماق500-80)(ه1 4900

 نم « ريبك فلؤم « ضاق

 .ايناتيروم

 ."”فنصم ٠٠١ وحن هل

 ماحفلا دمحم دمحم

 (م158:-1854)(ه1500 10

 «بيدألا .رهزألا خيش

 .يوحنلا

 لانو «ةيردنكسإلاب دلو
 «ةيرهزألا ةيملاعلا ةداهشلا

 يف بادآلا يف هاروتكدلاو

 سيردتب ماقو ..انسنرف
 اديمع راصو ..وحنلا

 دعبو «ةيبرعلا ةغللا ةيلكل

 ًاخيش نيع شاعملل هتلاحإ
 .رهزألل

 هقيقش فلؤملل ةمجرتلا بتك (0)

 باتك نم فسوي رون دمحم
 مجرتملل «بهذلا كئابس»

 .هل

 طابرلاو ةرانملا :طيقنش دالب (6
 685 ص



 ماحفلا دمحم دمحم

 ثوحب اهيف هلو «ةديدع
 .تاملكو

 رشنت مل ةعونتم هتافلؤمو
 ادع ام ءلمتكم باتك ىف
 هلو .هبوبيس نع هباتك

 ةلجم يف ترشن ثوحب
 ناكو .ةيبرعلا ةغللا عمجم

 هاروتكدلل هتلاسر عوضوم

 يسنرف يبرع مجعم :وه
 نييوحنلا تاحالطصال
 .©0برعلا نييفرصلاو

 صاصقلا دمحم دمحم

 (ماقخال-91١؟)(ه1101/- لنوضل]

 ءمجرتم «دقان «بتاك

 .ىميداكأ

 ىف ريتسجاملا لاث «هريغو

 هتفسلفو ينج نبا» عوضوم

 نم هاروتكدلاو «ةيوغللا

 تاغللا يف نوبروسلا

 مث .ةغللا هقفو ةيماسلا

 تاساردلا ةسردمب قحتلا

 .«نوبروسلا يف ةيلمعلا ايلعلا
 مولبد ىلع اهنم لصحو

 مث «ةيشبحلا تاساردلا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا )١(.
 1١514. ع رابخألا لا

 نان

 راثآلاو نفلا سردف ءايلعلا

 ىلع اهنم لصحو «ةيقرشلا

 دهعملا يفو .مولبدلا

 ةعومجم سرد يكيلوثاكلا
 لانو «ةيماسلا تاغللا نم

 عوضوم يف هاروتكدلا

 ففيرعتلا» وه ىساسأ

 ةيماسلا تاغللا ىف ريكدتلاو

 ةعومجم عم ةنراقملاب

 ««ةيبوروألاو ةيدنهلا تاغللا

 باتك ةمجرت» وه يعرفو
 يناعم يف يوحنلا ةعدم نبا

 .«وحنلا

 رصم ىلإ داعم

 ةيربعلا ةغلل ًاذاتسا لغتشاو
 ىف ةيماسلا تاغللاو
 وحن ةيرصملا تاعماجلا
 كلذ عمو ءأماع نيرشع

 حبصيل «حرسملل هجتا دقف
 ذاتسأ هصصخت ىلإ ةفاضإلاب

 دهعملا ىف اماردلاو دقنلا
 .ةيحرسملا نونفلل يلاعلا

 : هنأ هلامعأ نمو

 مسق ءاشنإ يف كراش -

 نيع ةعماجب ةيقرشلا تاغللا
 مسق ءاشنإ «سمش

 ةينيطسلفلا تاساردلا

 .تاساردلل يلاعلا دهعملاب
 تاغللا مسق ءاشنإ «ةيبرعلا

 صاصتقلا دمحم دمحم

 ءدادغب ةعماجب ةيقرشلا

 ةعماج ءاشنإ ىف ةكراشملا

 ءاعنص ةعماج ة رادإ ءءاعنص

 .نيماع ةدمل

 يف هلامعأ مهأ نم لعلو

 ةمجرت ؛«فيلأتلا لاجم
 هفّلأ يذلا «نآرقلا خيرات»

 باتك. ةمجرتو .(هيكدلون)
 ."”سييردنافل «ةغللا»

 :ىرخألا هتافلؤم نمو

 يربص ليعامسإ ناويد

 كارتشالاب قيقحت) ةميمأ وبأ

 يريحب دمحم رماع عم
  (يكز لامك دمحأو

  «ةفاقثلا ةرازو :ةرهاقلا

 .ص "و1 ءهال#

 :توريب :ىرخأ ةعبط

 - «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 .ص #”ؤ١ ه6

 - (ةمجرت) وكنيل ؤروك .ف
 «قرشلا تاعوبطم :ةرهاقلا
 .ص ١و5 ه7 اا““ؤ 2

 يفيل /ةيئادبلا ةيلقعلا

 :ةرهاقلا .(ةمجرت) ليرب

 نابعش) 1١1١ ع لصيفلا (9)
 :أطخ همسا دروو (ه 6017

 . صاصقلا يلع



 ةماعلا ةرادإلا «ةيبرتلا ةرازو

 :ةمجرتلا مسق «ةفاقثلل
 ١"م4- « رصم ةبتكم عيزوت

 .ص هاك ىه

 دنع ريكفتلا لوصأ

 نّولاف يرنه فيلأت /لفطلا
 ةرازو :ةرهاقلا - (ةمجرت)

 يه 82*١1 .....ةيبرتلا

 .(سفنلا ملع يف) جم ؟
 كولس يف تالمأت-

 لراك سسكلأ /ناسنإلا

 ةبتكم : ةرهاقلا - (ةمجرت)

 ..ص "8 هانم «رصم

 ةكرشلا :ةرهاقلا  (ةمجرت)

  رشنلاو ةعابطلل ةينواعتلا
 - ص 766 اه 8
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 /كراد ناج :ةربقلا
  (ةمجرت) يونآ ناج
 داشرإلا ةرازو :تيوكلا

 ؟"١ هه 189 .ءابنألاو

 حرسملا نم) .ص

 .(؟ ؛يملاعلا

 ؛ليراناجس 3
 ؛تاكحضملا تاقلذحتملا

 بيبطلا ؛جاوزألا ةسردم

 /هييوبرابلا ةريغ ؛رئاطلا

 ه5

 :تيوكلا - (ةمجرت) رييلوم
 نم ١94 ,مالعإلا ةرازو

 حرسملا نم) - ص 8
 .(89 ؛يملاعلا

 فاوصلا دومحم دمحم
 (ماخقا 1916ه 141 1

 ءةيعادلا ءملاعلا

 .ريبكلا دهاجملا

 يسيسأتلا سلجملا وضع
 «يمالسإلا ملاعلا ةطبارل

 ىلعألا سلجملا وضعو
 عمجملا وضعو «دجاسملل
 .ةطبارلاب يهقفلا

 نيزرابلا ةاعدلا نم ربتعي

 «ةيمالسإلا ةحاسلا ىلع

 ملاعلل ريثكلا مّدق
 اياضقلا دناسو « يمالسإلا

 داهجلا ةصاخو «ةرصاعملا

 طوقس ىتح ناتسناغفأ يف

 لوخدو اهيف يعويشلا ماظنلا

 .لباك نيدهاجملا

 .قارعلاب

 ةسردملاب سردو

 ىلع لصحو «ةيلصيفلا
 ٠؟هه ماع ةيملعلا اهتزاجإ
 ماع رهزألاب قحتلاو .ه
 هه 1١"همل

 يبعشلا لمعلاب لغتشا
 يف يمالسإلا هيجوتلاو

 «تايعمجلاو دجاسملا
 نابشلا ةيعمج ىلإ بستناف
 أشنأو ءلصوملاب نيملسملا
 فورعملاب رمألا ةيعمج
 ءاهيف ركنملا نع يهنلاو

 ءاملع خيش عم سسأ امك

 يواهزلا دجمأ قارعلا

 ةيمالسإلا ةوخألا ةيعمج

 يف يسيئر رودب تماق يتلا

 ةوعدلاو «لتحملا ةمواقم
 .هللا ىلإ

 ةيلكب ًاسردم لمع دقو

 ةيمظعألا يف ةعيرشلا
 لمعلا ىلع هلّضفو «دادغبب
 ةحلصملا مغرب ءاضقلا يف
 .هاجلاو ةيصخشلا

 تحت قارعلا ناكو

 ناكف «يزيلكنإلا ذوفنلا

 ةمواقملا دوقي خيشلا

 تارهاظملا رّيسيو «ةيبعشلا
 بطخلا يقليو «ةبخاصلا

 «هتاوعأو ودعلا دض ةيرانلا

 نجسلل اهلالخ ضرعت دقو
 هلمع نع هعطقو ديرشتلاو
 .تاونس عست ةدمل

 تاعماج يف رضاح
 ًاراشتسم ناكو «ةيدوعس

 «كانه فراعملا ةرازوب



 ىلإ لصيف كلملل ًاثوعبمو
 ةوعدلل ءاسؤرلاو كولملا

 نم تاحفص بتك دقو
 6«نوملسملا» ىف هتايركذ
 ٠ ,(م#) ددعلا نم ًازابتعا

 مث ا.ه 1105/1/18

 بابسأل اهلامكإ نع فقوت
 تردص مث !ةفورعم ريغ

 راد نع باتك ىف هتايركذ

 يف امك ةرهاقلاب ةفالخلا

 تاركذم هلو «هتافلؤم تبث
 هطاشنو ةيوعدلا هلامعأ نع

 :هباتك يف يمالسإلا

 ةوعدلا خيرات نم تاحفص

 ."”قارعلا يف ةيمالسإلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 )١( ع يمالسإلا ملاعلا رابخأ "٠

 ) 1 10عد (له

  1511" /4/15( 4.(ه

 عاو ١54١ ١415/4/58

 ه (وع88؟١ )١/ه/

 عذنوملسملا .(ه

  141 /7//4( 5ء2(ه

 ماع يمالسإلا ملاعلا رضاح

 * 15هلو 58-55 ص اه

 نوركفمو ءاملع يف ةمجرت
 مهتفرع 1540/6 .91١

 ةطبارلا داهج ءارو لاجرو
 ليفي ع عمتجملاو هال ص

 م٠١

 كدي

 مده يف بونذلا رثأ -

 :ةرهاقلا  توعشلاو ممألا

 ه١ ءماصتعالا راد

 .ص املك

 راد :[ةدج] - « ط

 ص 9؟ هه ١405 ءريمعلا

 .(7 ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا)

 ةسسؤم :توريب - 4 ط

 هه 6 «ةلاسرلا

 405|١ كاطمق ءصاول5

 مه

 ثالث ريخو نآرقلا مأ -

 :توريب- تلزنأ روس

 ه5 «ةلاسرلا ةبتكم

 .(؟ ؛ةينآرقلا

  ةاعدلاو ةاعرلا نيب -

 :ماضتعالا راد :ةرهاقلا

 - ص ١٠١١ ءه 8
 .(4 ؟ةينآرقلا ةبتكملا)

 ١؟ ط د ةالصلا ميلعت -

 ءهركفلا راد :توريب -

 .ص <١ هه الاول

 راد :ةرهاقلا 4.  ط

 عيزوت :مامدلا ؛ماصتعالا

 هاه 48 «حالصإلا راد

 .ص 1١4

 راد :ةرهاقلا #١ ط

 فاوصلا دومحم دمحم

 ءص 864 .ءمااصتعالا

 .ص 6١ا/

 داحتالا :تيوكلا - 4 ط

 «ةيبالطلا تامظنملل نئملاعلا

 .ص ا ١55 .ه 00

  ةحقنمو ةديزم 560 ط

 ١5٠  ءريمعلا راد :ةدج

 ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا) - ض

 رشع ىلإ مجرت دقو )ع3

 .تاغل

  ؟ط - رَحّسلا ءاعد
 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 هه 6

 «ملعلا راد عباطم : ةدجح

 اه 66

 راد :ةدج -"*“ ط ؟ ّط

 5٠68" به ١505 ءريمعلا

 ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا) - ص

5. 

 رايدلا ىلإ يتالحر
 ةملسملا ايقيرفإ :ةيمالسإلا

 رادنلا عيزوت :ةدج -

 ىه ١88 «ءرشنلل ةيدوعسلا

 .ص مخ

 تارهاطلا يبنلا تاجوز

 ل." طد . نهددعت ةمكحو

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 .ص 46 صا



 ه4 فاوصلا دومحم دمحم

 راد :ةرهاقلا - :64 ط

 م85 اه 484 ءماصتعالا

 .ص

 راد :ةلج د 54 ّط

 ص 644 ّصهاأقلأك «ريمعلا

 .(؟ ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا)

 ىلإ ةنمؤم ةخرص -
 لوأ وهو) تاباشلاو بابشلا

 .(هل رادصإ

 خيرات نم تاحفص -

 قارعلا ىف ةيمالسإلا ةوعدلا

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا -

 - ص <”

 تايحاتتفا يف ةيسايس ءارآ)

 .(ةيمالسإ

 يه ١4١5

 ةكرشلا :دادغب  :قارعلا

 اه ١إل4 ؛رشنلل ةيمالسإلا

 - مالسإلا يف مايصلا -

 .ةمالسوب راد : سنوت

 راد :ةرهاقلا ه ط

 ١١١ همه ا"ؤ4 .ماصتعالا

 .ص

 يناعم يف نيملسملا ةدع

 نم روسلا راضقو ةحتافلا

 :ةدج  نيملاعلا بر باتك

 .ص "دا ىااال مخمل

 خيشلا دهاجملا ةمالعلا -

 ءاملع خيش يواهزلا دجيمأ

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 7 0ص #7١ يه

 مع ءزجو نآرقلا ةحتاف -

 راد :ةدج  نآرقلل متاخلا

 مه ١5905 «ملعلا

 راد :ةذج - "؟ ّط

 "#1 به 1401/ «ةرانملا

 .ص

 «هراثآ «هراونأ :نآرقلا -

 ةسسؤم :توريب  هفاصوأ

 ١١ هه ١44 ,ةلاسرلا
 ١(. ؛ةينآرقلا ةبتكملا) ص

 راد :ةدذج 5 او ّط

 ص ١/2 عمك «ريمعلا

 .(5 ؛ ةيمالسإلا ةفاقثلا)

  نيعلا يأر ةمايقلا -

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 به "6 مث به 1١

 .ص 48

 راد :ةلذلج د 5 ّط

 ا١م9؟ لها 15405 ءريمغلا

 اها505 ل" ط مث )ع3

 :توريب 4 - ط

 ١5405 «,ةلاسرلا ةسسؤم

 ءراصنألا راد :ةرهاقلا

 .ه 48"١1

 تاططخملا د

 ةحفاكمل ةيرامعتسالا

 :ةمركملا ةكم - مالسإلا

 «ةيدوعسلا رادلا تابتكم

 .ه ١85 ةمدقملا

 ؛ ماصتعالا راذ :ةرهاقلا

 «حالصإلا راد :مامدلا

 بها 6

 .(ةيمالسإلا ةفاقثلا)

 - ص "ال١

 وأ «مالسإلا ةكرعم - |

 .نيب نيطسلف يف انعئاقو

 ةكم .مونيلاو سمألا

 ءفلؤملا :ةمرككملا
 .ص*ا ١5 مهاا"مل6

 - يتايركذ لجس نم -

 «ةفالخلا راد :ةرهاقلا

 .ص عمم ىف ١5 ا/

 ىلإو نآرقلا. نم 35

 ط  ةاعدلاو ةوعدلا .:نآرقلا

 ةسسؤم :توريب>-5؟

 4ه يه ١4 «ةلاسرلا

 .(؟ ؛ةينآرقلا ةبتكملا) - ص

 راد :ةدج د «"'  ط

 ص 96 .ه ١5585 ءريمعلا

 .(0© ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا)

 3 ط - مالسإلا ءاذن



 :نامع -ةحقنمو ةديزم

 ١84 ,ملعلا راد عباطم

 .ص ١5" ىه

 ةروس يف تارظن

 :توريب  تارجسحلا

 دايصلا دومحم دمحم

 )م اة ن8 151١ ه)(ه1 2*1

 ىفارغج :يوبرت ءثحاب

 يف ةيبرغلا ةظفاحمب دلو

 ىلع لصحو ءرصم

 نم ايفارغجلا يف سناسيللا
 لصحو . ةرهاقلا بادآ ةيلك

 ايناطيرب نم هاروتكدلا ىلع
 تايداصتقا» عوضوم يف

 هروطت ءوض يف نادوسلا

 داع نأ دعبو .«ئسايسلا

 بادآلا ةيلكب ًاسردم لمع
 دعبأ نأ ىلإ ةرهاقلا ةعماجب

 ةرازوب ةفاقثلا ةرادإ ىلإ اهنع
 ةنس يف ميلعتلاو ةيبرتلا

 هرعست بيسب 06

 ىلإ ريفاس مث .يسايسلا
 دبع عم مهاسف ةيدوعسلا

 ءاشنإ يف مازع باهولا

 .ةيدوعسلاب ضايرلا ةعماج
 ديمع بصنم لغشف داع مث

 ثوحبلاو تاساردلا دهعمل

00 

 «ةرهاقلا ةعماجب ةيقيرفإلا

 ةغللا عمجمب .ًاوضع بختناو

 . اا/ا/ ةنس ىف ةيبرعلا

 «رفاو يملع طاشن هل

 «ةفلؤم بتكو تالاقم نيب

 ديزتو .يرعش عادبإو

 .نيتسلا ىلع هتافلؤم

 ريثك يرعشلا هعادبإو

 دقو .«فيرخلا ءاج مث

 رصم ىف ايفارغجلا ةذتاسأ

 .©"”يبرعلا ملاعلاو

 :ةيملعلا هراثآ نم

 يبرعلا نطولا .ةيفارغج
 يجراخلا ملاعلاو

 ؛«(نيرخآ عم كارتشالاب)

 يخيراتلا يفارغجلا سلطألا

 «(نيرخآ عم كارتشالاب)

 يبرعلا نطولا ةيفارغج

 نطولا ةيفارغج «(نيرخآ

 قبس امو - (نيرخآ

 يف ةيسارد تاررقم

 ملاعلا اذه « ةيدوعسلا

 ًاماع نيسمخ يف نويعمجملا (1)

 ١54# ص

 دايصلا دومحم دمحم

 دمحم عم كارتشالاب)

 .(يواقرشلا معنملا دبع

 :دغلا ملاع يف ناكسلا

 يور/ثاحبأ ةعومجم
 .«((ةمجرت) سيسنارف

 ةيضقلاو يبرعلا عمتجملا
 عم كارتشالاب) ةينيطسلفلا

 ايفارغجلل لخدم «(نيرخآ
 .ةيقيرفإ روص ء«ةيميلقإلا
 ريدصت) يفارغجلا مجعملا

 :نادوسلا ء«(فارشإو
 يعيبطلا عضولا يف ةسارد

 ءانبلاو يرشبلا نايكلاو

 عم كارتشالاب) يداصتقالا
 ينغلا دبع دمحم

 نطولا ةيفارغج .(يدوعس
 عضولا يف ةسارد :يبرعلا
 يداصتقالا ءانبلاو يعيبطلا

 لقنلا .يرشبلا نيوكتلاو
 :ةيبرعلا دالبلا يف

 دراوملا .ءتارضاحم

 ةيروهمجلل ةيداصتقالا

 ءةلحتملا ةيبرعلا

 :نادوسلا تايداصتقا
 ىلع تيقلأ تارضاحم

 تاساردلا مسق ةبلط

 «ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 :ةيفارغجلا ةهجولا نم
 2 «ىبرعلا ثارتلا ىف ةسارد

 ةيفا رغجلا يف ةمدقم

 :راهنألا ديس «ةيداصتقالا



 يلغرف دومحم دمحم

 .لينلا ةيفارغج يف

 يلغرف دومحم دمحم

 (ماؤكد 200 (هك 416-506

 .هلوصأو هقفلا ذاتسأ

 سرد .رصم ديعص نم
 ةيمالسإلا ةعماجلا يف
 فرشأو «ةرونملا ةنيدملاب

 .ةديدع ةيعماج لئاسر ىلع

 سأر ىلع وهو تام
 ةرهاقلا ىلإ هتدوع دعب هلمع

 ناك ثيح ءرهزألا ةعماجب

 ةيلك ىف ًاذاتسأ لمعي
 - .نوناقلاو ةعيرشلا

 : هتافلؤم نم

 يف سايقلا يف باتك -
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 «فلؤملا :ةرهاقلا .هقفلا
 .صاةم يصيالؤكدك

 ىف ةيرادإلا ةئيبلا
 -.مالسإلا ردصو ةيلهاجلا

 ملاعلا ةطبار :ةمركملا ةكم
 بها" «ىمالسإلا

 ؛قحلا ةوعد) -. ص85

05). 

 دمحم نب زاتخملا دمحم

 يقنشلا ينكجلا .نيمألا
 (ما1-1540ظة؟180(ه1 م لل

 «ثّدحملا ءملاعلا

 ءاملع رابك دحأ «بيدألا

 .مالسإلا

 ىلع ؛قيقشلا» يف دلو

 يف ديشرلا ةنيدم نم ةبرقم
 راتخملا هدج ناكو .ايناتيروم

 «دالبلا كلت يف هنامز ملاع

 .هتليبق سأر هدلاو ناكو

 ء«ميركلا نآرقلا ظفح

 بلط يف ةليوط ةلحر أدبو

 نم رثكأ اهلالخ عطق ملعلا

 ىلع رتم وليك فالآ ةسمخ

 ءجحلا دصقو .هيمدق

 ةنيدملا يف هاصع ىقلأو

 كانه لمكأو «ةرونملا

 يف مث «يملعلا هليصحت
 دي ىلع ةمركملاةكم

 .ءالجأ خياشم

 ةدج يف سّرد

 ةعماجلا يف مث «ضايرلاو
 .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 ىملع لوصحم اذ ناكو

 ثيدحلاو ريسفتلا يف ءريفو

 مث لاجرلاو باسنألا ملعو
 ًاراعشأ ظفحيو «خيراتلا

 .ةريثك

 ةميقلا ةيملعلا هراثآ نمو.

 :ناونع تحت ةلاسر هلو
 ىف نيبملا حضاولا باوجلا

 نم ريغلا نع ةيحضتلا مكح
 .'"”هيتيملاو ءايحألا

 نيدلا راتخم دمحم

 ينابملفلا

 (ماككاد 200 (هاك11 5

 نيدلا راتخخنم دمحم

 مث «يسينودنألا «ينابملفلا

 .يعفاشلا «يكملا

 ةلذمالت صاوخ دحأ

 نيساي دمحم دنسملا ةمالعلا
 هشخيش مزال «ينادافلا

 امهنيب ناكو ءهب جّرختو

 جّرخ ثيحب «ةريبك ةدوم
 غولب» باتك روكذملا هخيشل

 ويش مجارت يف «ينامألا
 وهو .مهديناسأو هخيش

 4 يف عقي ءمخض باتك

 )١( مهتفرع نوركفمو ءاملع "/

 ع عمتجملا يضل © دلملا

 ىو ١100/5/1 (له

 هيلي يذلا ددعلاو 077 ص

 ممم عو 79 ص

  6.(ه



 ههأ . يلوخلا يسرم دمحم

 لوألا اهتم عبط «تادلجم

 1 !ةيملع ماهوأ

 (ماقخلا ق0( 14714

 «ققحملا «ثحابلا

 2 .تاظوفحملا

 ىفلتا .رصمب دلو
 .جّرختو ءرهزألا يف هميلعت:
 ةنس ةيبرعلا ةغللا ةيلك ىف

 ةجرد لان مث ءه
 يبرعلا بدألا يف هاروتكدلا
 .ةنس.اهسفن ةيلكلا نم
 .ه 11"

 لودلا ةعماج) تاطوطخملا
 نم هجرخت ذنم (ةيبرعلا
 ٠ كانه لمعي لظو «ةيلكلا

 فرشأ .هتافو نّيح ىلإ

 ةرشدو .؛ةيبؤعلا تاطؤطخيسملا

 ..."'يبرعلا ثارتلا رابخأ

 :هلامعأ .نم .

 :يتسبلا حتفلا وبأ -

 دمحم خيشلا تاركذم نم 01
 * ,(طوطخم) ديشرلا هللا دبع

 ” عا“ جم ببتكلا ملاع (7)
 .(ه 1407 لاوش)

 :توريب ةرغشو هتايح

 .سلدنألا راذ

 يزوجلا نبال /ءايكذألا

 .ةرهاقلا 5

 /سيلجلا سينأ -

 يناورهنلا ايركز نب ىفاعملا

 دمحم :ثوريب - (قيقحت)

 ةلاسر :لصألا) جمد نيمأ

 ١ ٠ .(هاروتكد

 ناجرعلاو ناصربلا
 0 نايمعلاو

 د :ةرهاقلا  (قيقحت)

 4 27 نضدف «ماصتعالا

 .ص

 سنأو سلاجملا ةجههب -
 نهاذلا ذحشو سلاجملا

 نب فسوي /سجاهلاو
 ربلا دبع نب هللا دبع

 رادلا :ةرهاقلا  (قيقحت)

 دا :باتكلل ةيرصملا

 ءه ١1987 «يبرعلا باتكلا

 .(انثارت) جم "

 /رصقلا ةيمذ تاحناس -
 مل امبر - (قيق قيقحت) يولاظلل

 راربألا ةرضاحم -

 نبال /رايخألا ةرماسمو

 .ةرهاقلا - ىبرع

 7 ماو )ه1 401/0

 .دقان «بيدأ

 ةرادإ هيلوت اهرخآ ءةيعغماج

 ىبرعغلا بدألاو ةغللا دهعم

 غّرفت مث «رئازجلا ةعماجب

 :٠ لثمتمل ا! يركفلا هطاشنلا

 ةباتكو تارضاحملا ءاقلإب
 ' ”فحصلا يف ةيدقنلا ةلاقملا
 .فحصلا ضعبو «ةيرئازجلا

 ةفاضإلاب «ئرخألا ةيبرعلا
 ريبك ددع ىلع هفارشإ ىلإ
 0 ةيعماجسلا لئاسرلا نم

 : هتافلؤم نم

 يف ناويدلا ةعامج

 مه ١95  دقنلا

 دقتلا ىف تاسارد -

 ةسسؤملا رئازجلا - بدألاو

 :باتكلل ةينطولا

 يبدألا دقنلا يف لوصف -
 :ثيدحلا يرئازجلا

 ٠ -؟ط  قئاثوو تاسارد

 ةينطولا ةكرشلا :رئازجلا

 5*3 خم جم بتكلا ملاع (

 تاوصأ ء(ه /١401 لاوش)

 :يبرعلا برغملا نم ةيفاقث
 2.81 ص رئازجلا



 ناضمر ىفطصم دمحم

 ٠١ ءهه 1407 «عيزوتلل
 ْ .ص

 ثيدحلا يبدألا دقنلا -

 نم يبرعلا برغملا يف
 اذه نم تانيرشعلا لئاوأ
 تانيعبسلا لئاوأ ىلإ نرقلا
 :رئازجلا 7 ط _هنم
 «باتكلل ةينطولا ةسسؤملا
 .ص 4517 ه5

 ناضمر ىفطصم دمحم

 (ماكق500-0)(ها1 4920 50)

 بتاك «ىعاذإ «ىفحص

 .يمالسإ

 ىلإ ايبيل نم رجاه

 ًاررحم لمعو ءايناطيرب
 ةفيحص ىف ةينيدلا نوؤشلل
 ردصت ىتلا ةيمويلا «برعلا»

 ًايعاذإ ناكو .ندنل يف
 ةعاذإلا يف لمعي ءافرتحم

 «(يبرعلا مسقلا) ةيناطيربلا
 ةلجم باّئك دحأو

 رشن .ةيتيوكلا «عمتجملا»

 تاعوضوملا نم ديدعلا
 عاضوأ يف ثحبت يتلا
 يف ايناطيرب يف نيملسملا
 .ةيبرعلا تالجملا نم ددع

 "و ةعمجيلا موي لتق

 هيف ردصو .ىلوألا ىدامج

 ديهشلا :ناوئعب باتك

 هوس

 :ناضمر ىفطصم دمحم

 نودب ؟اذاملو لتاقلا نم
 00 تانايب

 ةيبوعشلا :باتك هل

 يف ردص يذلا .ةديدجلا

 ءرشانلا ركذ نود «نيتعبط

 .ص ٠٠١ يلاوح يف عقيو
 ردص يذلا هسفن وهو

 ًاليمع سيل ال :ناونعب
 تردص يذلا ءًايكيرمأ

 ماع توريب .يف ةيناثلا هتعبط
 ها

 يقوزرملا ىفطصم دمحم

 (ماكدا -15152(ه145-15)

 «ىفحص «رعاش «بيدأ

 زكرم ةنيوعلا ةيرقب دلو
 قحتلا . سنوت بونج زود

 وه نّوك «ةنوتيزلا عماجب
 ةبلطلا هتالمز نم ةعامجو

 برشملا يف نيفقثملا
 . . ؟لالهلا» ةديرج يسايسلا

 ةنوتيزلا عماج نم درطو
 يف هثالمز عم هتاباتك ببسب

 نم زاعيإب ةديرجلا هذه

 /ه/؟4) 405 ع عمتجملا )١(

 ةرئاد يف مالعأ ء(يه
 147 ص لايتغالا

 يقوزرملا ىفطصم دمحم

 .ةيسنرفلا ةحلصملا

 ىلإ ةفاحصلاب لغتشا مث
 يف بتكي ناكو .م 1944
 يضميو «ةضهنلا» ةديرج

 .«(ميلا قروز» ءاضمإب
 ةيعاذإلا جماربلا يف كرتشاو

 فيلأتو تارضاحملا ءاقلإب
 ذنم تايحرسملاو صصقلا
 ليبق ىلإ ١948 ماع

 . 9هتافو

 : ةيملعلا هراثآ نم

 ةديرجو رصقلا ةديرخ

 يناهفصألا دامعلل /رصغلا
 عم كارتش ثالاب قيقحت 2(

 :سنوت ”  ط  (نيرخآ
 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا
 .جم '* فيال_ؤدك

 :دودحلا ىلع ءامد

 ؛ايبيل م الحال ل ةروث

 ةيبرعلا رادلا :سنوت
 10:5 بىه "6 «باتكلل

 4و ؛لاطبأو كراعم) - ص

 سرافو ةسايسلا ةيهاد

 رادلا :سنوت ؛ايبيل  داهجلا
 .ه ١988 .باتكلل ةيبرعلا

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت ()

 ةرفلما < نكمل



 يقوزرملا ىفطصم دمحم

 اهرعاشو ةيدهملا -

 يضام يف ثحب :ميمت

 ةيسنوتلا ةيدهملا ةنيدم

 دهعملا :سنوت  اهرضاحو

 «نونفلاو راثآلل يموقلا

 - ص #١1 هاه ٠٠

 .(7 ؛ةيخيراتلا ةبتكملا)

 هتايح :دادحلا رهاطلا

 - (ىيحي جاحلا نب يناليجلا

 «ةمالس وب راد :نسنوت

 .نص ؟9ا0 هاذ«

 يبأ] ميكحلا ناويد -

 راد :سنوت (قيقحتو

 .ه ١79854 .ةيقرشلا بتكلا

 .ص ا١ا/؟

 بصلا ليل اي 55

 :سنوت ؟ايبيل  اهتاضراعمو

 «باتكلل ةيبرعلا رادلا
 .ص 19) هه 5

  رعش :بابش اياقب -
 ةيسنوتلا رادلا : سبوت

 ١" اه ١"مك نشنلل

 . .ص

 ايندلا ةنج سباق -

 «ىجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص انتا 3 نيكد

 ةصق :ةيلالهلا ةيزاجلا -

 مو

 :سنوت - يبعشلا ثارتلا نم

 «رشنلل ةيسنوتلا رادلا

 .ص "الا يه “١5

 جالزلا ةكرعم ل

 نب يناليجلا عم كارتشالاب)

  ؟اط  (ىيحي جاحلا

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت
 5١6 .ه ١94 «عيزوتلل

 .ص

 يرصحلا يلع 8

 نب يناليجلا عم كارتشالاب)

 ١58 (ىيحي جاحلا

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت
 ١910 ءه ١944 «عيزوتلل

 رشن يذلا هسفن وهو) ص
 نسحلا وبأ :ناونعب

 يذلا (ىناوريقلا يرصحلا

 مام ماع هرودص قبس

 .(سنوتب رانملا ةبتكم نع

 حارتقاو ؛تارشعملا -

 /حيرجلا حارتجاو حيرقلا
 قيقحت) يرصحلا يلع

 نب يناليجلا عم كارتشالاب
 - ؟ ط  (ىيحي جاحلا

 ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت
 188 ءه ١84 «عيزوتلل
 ْ ص

 يف يبعشلا بدألا -

 راذلا :سنوت سنوت

 .رشنلل ةيسنوتلا

 ةمجرت :وطسرأل /لادلا

 ةيمجعمو ةيليلحت ةساردو

 .(بوجحملا دمحمو قارم

 يموقلا دهعملا :سئوت

 ..ةيبرتلا مولعل

 لاله ينب ةريس -

 .سنوت

 لبقملا لبقم نب دمحم

 (ماكخال -١؟5142(ه1408-1885)

 مامته ل هل «باش ملعم

 .ةيمالسإلا ةيبرتلاب
 بنذملا ةنيدم ىف دلو

 عجريو «ةيدوعسلاب ميصقلاب
 .ميمت :ةليبق ىلإ هبسن

 يف يئادتبالا هميلعت ىقلت
 دايز نب قزاط ةسردم

 ةسردم ىف مث «ةديربب

 مث «ميركلا نآرقلا ظيفحت

 ىملعلا دهعملاب قحتلا

 ةثلاثلا ةنسلا ىلإ هيف سردو
 ةنيدملا يف .ةطسرتملا

 يملعلا دهعملا ىلإ لقتنا
 هتسارد لمكأو لئاح يف

 ٠ قوفتب ةيوناثلاو ةطسوتملا



 ِي رصانلا يملا دمحم

 ءه ١404 ماع ضايرلاب
 ماعلا ةياهنب اهيف جرختو
 .ه /١401 ىساردلا

 ةنيدملا يف سيردتلل

 ماهم هملست لبقو «ةرونملا

 موتحملا لجألا هافاو هلمع

 ةنيدملا نم هتدوع ءانثأ اهيف

 ءاعبرألا موي يف لئاح ىلإ

 .مرحملا رهش نم يناثلا

 دالوألا :تاتك هل ردص

 - مالسإلا ءوض يف مهتيبرتو
 ةسسؤم :ضايرلا ؟دط

 ١41١ «ةعابطلل زاتمملا

 .نص ١8١6 ها

 ىرصانلا يكملا دمحم

 (ملوق 1 ]3550ه 1414-11

 .رّسفم ؛ملاع

 سردو ءطابرلا يف دلو
 | مث «سيراب مث «ةرهاقلا يف

 ةطبار سيئر .فينج
 سلجم وضع .ءاملعلا

 ةيميداكألا وضع ءةياصولا

 .دحأ .برغملاب ةيكلملا

 ءاهيف ةينطولا ةكرحلا داور:

 قئاقحب فيرعتلاو ملعنا

 .مالسإلا

665 

 ةدحولا بزح سسأو .

 ةدع لغشو ..ةيبرغملا

 .بناج ىلإ ءبصانم
 دجاسم ربكأ ىف ةباطخلا

 يملعلا طاشنلاو «برغملا

 ةيملعلا تائيهلا فلتخم يف

 بختنا نأ ىلإ «ةيبرغملا':

 ءاملع ةطبارل ًاماع ًانيمأ

 ش ."”برغملا

 : هتافلؤم نم

 يف ةيمالسإلا سانجألا

 :طابرلا  ةيبرغملا ةكلمملا

 | نوؤشلل فاقوألا ةرازو

 .ةيمالسإلا

 ثيداحأ يف ريسيتلا - ش

 راد :توريب : ريسفتلا

 ١4٠6 «ىمالسإلا برغملا
 0 .جم 5 ءه

 يوامسلا يدهم دمحم .

 (ماقالك- )هلو ف 0

 ةوامسلا ةنيدم نم

 يف اهيلإ داع .قارعلاب
 ةيقلت دعب ةيداليملا تانيتسلا .

 )1١/4/ 486 ع نوملسملا ()
 .(ه 15

 مالع يدهم دمحم

 دي ىلع فجنلا يف ملعلا

 رود هل .ناكو ءاهئاملع زربأ

 يلاهأ نيب ةوعدلا يف
 | .ةوامسلا

 ثادحأ لالخ لقتعا .

 ماع بجر ةضافتنا

 .مدعأ مث ها"

 تافلؤم ةدع هل

 :اهنم «ةيمالسإ

 .نارقلا ىف.ةمامإلا

 ."”فجنلا - .ةنسلاو

 .(م اةوو؟ل- 1١5:00 ه141175- 116

 :«.يعوسوملا بتاكلا

 1 .يوغللا

 ردصي يذلا هسفن وهو

 .مالع يدهم مساب هبتك

 راد ةيلك يف جرخت
 مم 19477 ماع مولعلا
 يف .ايلعلا هتاسارد لمكتساو

 «رتسكإ ايناطيرب تاعماج
 ثيح ءرتسشنام «ندنل

 :مولع ةسمخ كانه سرد

 ٍتدألا ءةيربعلا ةغللا

 «سفنلا ملع «يزيلجنإلا

 مده نم لجرلا اذه اوعنما )١(
 .155 ص ةبعكلا



 بوذجم يدهم دمحم

 ةغللاو ء«ةيسرافلا ةغللا

 ىلع لصحو .ةيناملألا
 ' .هاروتكد مث ةيلاع .تامولبد

 يف سسؤم وضع وهو

 ةيملع ةسسؤم نم رثكأ
 .يملعو يبدأ عمجمو

 ةرازول ًاراشتسم لمع

 ءيموقلا داشرإلاو ةفاقثلا

 رمتؤملل ًاراشتسمو

 هنأ ىلإ ةفاضإ «يمالسإلا

 ربيرحت سيئر لوأ ناك
 بادآلا ةيلك تايلوح ةلجمل

 ناكو .(م )-195١1-1946

 ةيروفلا ةمجرتلل ًاذاتسأ

 ًاوضعو ءرهزألا ةعماجب

 . .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمب

 ةمجرت ةعجارم يف مهسأ
 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 ءاررىلع قيلعتلاو

 نم ديدعلا يف نيقرشتسملا
 ةبتكملل مدقو ءاهئازجأ

 تافلؤملا نم امخز ةيبرعلا
 ةفسلف :اهنم ؛ةغل نم رثكأب
 «بذكلا ةفسلف «ةبوقعلا
 يف وفعلا «يبنتملا ةفسلف
 نيب طسولا ةيرظن ءنآرقلا

 ةفسالفو نانويلا ةفسالف
 ةغللا دعاوق ءنيملسملا

 :يواطهطلا ةعافر «ةيبرعلا
 «ساطرتقلاو عاريلا نيب

 «ينجاطرقلا مزاح ةروصقم

 ةشئاع «تايزلا نسح دمحأ

 ةيروثلا حورلا «نينمؤملا مأ

 نويعمجملا . 600 وشدرانربل

 ًاماغ نيثالث يف ةيبرعلا ةغللا
 .(نيرخآ ةدعاسمب)

 ةعافر بتك نم تاراتخم

 تاسارد ؛يواطهطلا عفار

 فصان ينفح رثن «ةيبدأ

 عم كارتشالاب ميدقتو حرش)

 .(نسح ديمحلا دبع

 بوذجم يدهم دمحم
 (ماكم5 200 (ها1 475

 .ينادوسلا بدألا ديمع

 داحتا .يف سسؤم وضع

 طشن وضعو «برعلا ءابدألا ش

 ةيبدألا تاعامجلا ىف

 بقلي ثيح «ةينادوسلا

 مرحبم) ا١ما/ ع لصيفلا قفز

 ءل9فؤ ص( هشه 14+

 )١9/ #1407 عمارمألا

 ةمجرت هلو (ه ١

 هباتك يف  هملقب  ةيفاو
 نيسمخ يف نويعمجملا١

 هتافلؤمب لماش نايبو «ًاماع

 هلام ل ”ال## نص

 ةيموقلا ةعوسوملاو
 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل"

 يعمجملا ثازثلا "هال ص

 ص 7١9١7

 بدألا ايمعب#» كانه

 لالخ نم مدقو ««ينادوسلا

 ئتلا ةيرعشلا هتريسم

 تانيعبرألا ذنم ترمتسا

 ران» اهرهشأ نيواود ةدع

 و «ةفارشلا» و 6؟”بيذاجملا

 ."”«ةرجهلا»

 دمحم نب يجان دمحم

 3 اني © يحل ل < شلل

 .يركسع ؛

 «ءدادغب يف ا سرد

 ىف كرتشا .لويناتساو
 ؛ةيناطيربلا تاوقلا ةدراطم
 «دادغب لالتحا ليبق رسأو

 يبرعلا شيجلاب قحتلا مث
 يف طشن مث «زاجحلا يف

 يف ىقرتو «ةينطولا ةكرحلا .
 ًاريزو ناكف .ءبصانملا

 «عافدلا مث ءةيلخادلل

 شاعو 2« نجس ..اريمسو

 الزعنم هحارس قالطإ دعب
 2م . ١

 هراد يف

 :هتافلؤم نم

 ىدامج) ٠ 3 ع لصيفلا 20

 .(ه 14037 ةرخآلا

 قارعلا يف ةسايسلا مالعأ (5)

 .158 01١5١ ص ثيدحلا



 وراتيسوتاد رصان دمحم همك يساغآ تكوش يجان دمحم

 نينامث تايركذو ةريس -

 1١894 ١994 ًاماعغ

 ناملس ةعبطم :دادغب

 ىا/ؤ ءه ١9454 .«يمظعألا

 .ص

 :تكوش يجان قاروأ -

 ميدقت/قئاثوو لئاسر
 .«.سينأ دمحم قيقحتو

  يديبزلا نيسح دمحم
 «ةعماجللا ةعبطم :دادغب

 .ص 91١75 اه ا

 سيردإ نب رصان دمحم
 وراتيسوتاد

 (ما15:8-1558)(ه1415- لفشل

 نم «ةمألعلا «ملاعلا
 يف مالسإلا ةاعد زربأ

 .ثيدحلا رصغلا

 سيئر

 .يسينودنألا

 ءةةرطموس يف دلو

 نم سناسيللا ىلع لصخو
 «جنودناب يف ةيبرتلا ةيلك

 نم ةيرخفلا هراوتكدلا حنمو
 ةنيدم يف ةيمالسإلا ةعماجلا

 .اتركاج كوج

 «ةددعتم فئاظو دلقت

 ناك مث «سيردتلا يف لمعف

 .باونلا سلجم ءاضعأ دحأ

 ءارزولا

 دعب مم ك5 5 ماع ىفو

 نِّيُع ايسينودنأ لالقتسا

 راصتخا وهو ««يموستام»

 يملسم ىروش سلجملا

 ًاسيئر حبصأو .ايسينودنأ
 ١96٠ ةنس ايسينودنأ ءارزول

 سيئرلا عم فلتخاو «م

 «لاقتسا مث «ونراكّوس

 بزحلًاسيئر يقبو

 سلجملاب ًاوضع ناك
 ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا

 ذنم ةمركملا ةكمب يمالسإلا
 بختنا دقو ءه /١41 ماع

 ىلعألا سلجملل ًاسيئر
 ةوعدلل يسيئنودنألا

 رمتؤم لبق نم ةيمالسإلا
 .ءاملعلا

 نم تارشعلا ىف كراش

 يف ةيمالسإلا تارمتؤملا
 ناكو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم

 نيدلا مولع يف ةعوسوم
 ًاماهسإ مدقو «يمالسإلا

 «فيلأتلا تالاجم ىف ًاريثك

 67 ىلع هديصر داز ثيح
 :اهنم «ًافلؤم

 ىبوط «قالخألاو نيدلا
 باجتسي ال امنيح «داورلل

 لصف نكمي له .ءاعدلا

 ةوعدلا «ةسايسلا نع نيدلا

 وحن مالسإلا عم «ءامنإلاو

 تحت «ةلبقتسملا ايسينودنأ

 «ةوعدلا هقف «ةلاسرلا لالظ

 مكلامعأب ايندلا اونيز
 «مكناميإب رصعلا اوئيضأو
 ةيلاثملا حورا ويحأ

 ملعلا «ىرخأ ةرم ةيحضتلاو
 ةنامأ لاملاو ةطلسلاو

 ردصم ناميإلا «هللا نم

 «ةنطابلاو ةرهاظلا ةوقلا

 ءركفلا ةيرحو مالسإلا
 يف ةينارصنلاو مالسإلا

 ساسأك مالسإلا ءايسينودنأ

 مالسإلا ءةلودلل

 ةأرملا .ةيجولويديأك
 ءاهقوقحو ةملسملا

 قلقلا :«ةيمالسإلا ةراضحلا

 برغلا رايد يف يحورلا

 ةيعماجلا ةرسألا ةيلوؤسمو
 ةيضق ءايلعلا دهاغمللاو

 نآرقلاو دجسملا .«نيطسلف

 ةفاقثلا ءطابضنالاو

 20. .ةيمالسإلا

 )١( ع نوملسملا  4١9)١؟/8/

 /ه) 1:5١ عو ء(ه *١41

 48١6 عر ء(اهل 4

 لصيفلا ء(اه 11/11/9)

 ليل رخآلا عيبر) ”4 ع

 مهتفرع ثوركفمو ءاملع ء(ه

 علا جرو ةيفرل ا



 مادصلا رصانلا دمحم

 مادصلا رصانلا دمحم

 )"م اوو؟- 152052 (ها 1-10

 .يمالسإ رعاش

 «ناوريقلا ةنيدمب دلو

 بتكملاب هميلعت ىقلتو
 نآرقلا ظفح نأ ىلإ ينآرقلا

 نم ًابيصن ذخأ .ميركلا

 .اهيادآو ةيبرعلا مولع
 ةينيدلا هدئاصقب رهتشاو

 «ةيعامتجالاو ةينطولاو
 .دئارج ةدع يف اهرشنو

 ةيرعش نيواود ةئثالث هل

 «تاهيجوت «تالاهتبا : يه.
 .20ةاجانم

 ليبن - يملسلا ليبن دمحم

 يملسلا

 يدركلا نيمأ دمحم

 (ماكخت 19110 (ها 45 191

 ءهيقفلا ءظعاولا

 .دشرملا

 فورعملا ملاعلا نبا

 يدركلا نيمأ دمحم

 .854 ص ةطبارلا داهج ءارو

 47 ص ١١4 ع عمتجملاو
 ةكرخا ص لنا عد

 ه798 صض نييسنوتلا ريهاشم )١(
 ما

 هعهأ/

 ريونت»" بحاص يدنبشقنلا

 مالع ةلماعم يف بولقلا

 .«تويغلا

 يفوتو .ةرهاقلا يف دلو

 همّلسف ءريغص وهو هدلاو

 ةمالس خيشلا هتفيلخ ىلإ
 هابرف (ه1/5١ت) مازعلا

 0 .هتيبرت نسحأو

 جّرختو ءرهزألاب قحتلا

 «ةفيظو ةيأ لوتي ملو «هيف
 ,.هدلاو ريس ىلع يقب لب

 نيب داشرإلاو ةوعدلا عباتي

 ةرهاقلا ىف هيبحمو هذيمالت

 .اهيحاوضو اهارقو

 نيدفاولاو رهزألا نم ملعلا

 يف سيردتلل ًاغرفتمو «هيلإ
 .تيبلا

 دبع لامج ملظب ىوتكاو

 هيلع تضرفف ءرصانلا

 .ةدم ةيربجلا ةماقإلا

 .«هذلاو بتك رشدب ىنتعا

 ىف ةياهنلا :باتك ققحو

 .””ريثك نبال محالملاو نتفلا

 ةقباسلا تامولعملا يلع ىلمأ (؟)

 لآ هللا دبع دمحم خيشلا

 نباهلو :تلق .ديشرلا

 هل تردص ءًادمحم هامس

 -غمجن دمحم :همساب بتك

 يبتك ميهاربإ نب رون دمحم

 )"م اودا_-ا١و1م)(ه11 0 "مو

 «يوبرت «بيدأ

 .رعاش « يفحص

 ميلعتلا ةنهم يف لمع
 راصو ءاماع نيعبرأ ءاهز

 .ةلودلا يف لوألا شتفملا

 هدلاو ىلع هتءارقو «قشمدب

 .اهخيشو ةيقذاللا ملاع
 2ءقشمد يف قوقحلا لان

 .رهزألا نم ةيبرعلا ةغللاو
 يف ةديدع تاوئس مهاس '

 ندمتلا ةيعمج ةرادإ سلجم

 .يمالسإلا

 :اهنم ءبتك ةدع فلأو

 ."”ةيبرعلا بادآلا

 (ماككا 15١52 (هل 475 12590

 .يضاقلا «ملاعلا

 «ةمركملا ةكم ىف دلو
 ءميركلا نآرقلا ظفحو

 ظحاليلف «يدركلا نيدلا -

 .اذه

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ ()

 .184 ص يرجهلا رشع



 ىلع ةيعرشلا مولعلا ملعتو
 علضتو .ءالجأ ءاملع دي

 .وحنلاو هقفلا نم

 رمألا ةئتيه سأر

 نع يهنلاو فوزعملاب
 ماع ةمركملا ةكمب ركنملا
 ها"

 دجسملا يف نيلصملا

 يف ءاضقلا ىلوت مث

 لمعو «ةرونملا ةنيدملا

 رئاودلا سيئرل ًادعاسم ©

 يم ةيعرشلا مكاحملاو

 ..ةنيدملا

 هذا ةعبرألا :

0 

 6 نا ندا هع 1 هيد وم

 ٍْإ ةيانع هل ؛:بيدأ «بتاك

 .خيراتلاب

 .ىرغصلا ةعلقلا ةدلب نم

 )١(. ةمركملا ةكم نم لاجر */

  4نرقلا مالعأ نم

 رشع سماخلاو رشع عبارلا

 ١/ 5لكك

 موي ناكو

 مجارت ()

 همم

 جرخت .يسنوتلا لحاسلاب
 وحن ةنسو ةنوتيزلا عماج نم
 رشابو ءًاماع نيرشعلا
 ةينارقلا ةسردملاب ميلعتلا

 ةيريخلا ةيعمجلل ةعباتلا

 نم ناكو .سنوتب ةيمالسإلا
 ذنم ةعاذإلاب نيجتنملا

 اهنع عطقني ملو .ءاهسيضأت

 .ةنيعم ةزيجو :تارتف يف الإ

 ناسل ةديرج يف رشن

 .ةةحتاس# ناوثئعبي نيعيرألا

 تاساردلا. نم ًاريثك رشن امك

 ةلجبم يف ةينبدألا

 ةلجم يف رشنو .؛ثحابملا» ْ

 | نم ريثكل مجارت ركفلا | لا
 ما . ةيمشلا : ناوئيعب باتك هلأ ا

 | جحلا كسائم يف ةريثعملا “020
 | تستمع ىلع ةرمعلاو

 :طوطخم دلجم يف ؛هلاجر

 :يف ءالجل بلا لاطبأ -

 .طوطخم «يبرعلا برغملا

 نييسنوتلا نيفلؤملا
 ريهاشم ؛#55- 516/*

 .ه78 ص نييسنوتلا

 يضاقلب يداهلا دمحم .

 .ءالجلا تايركذ

 خيرات - ىبرعلا برغملا

 ناهدزالا: نيب نورق ةغبس يف

  نرقلا ماتخ ىلإ يرجه

 :سنوت  .رشع ثلاثلا

 . «عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا

 .صا47/ ءه 4

 ةيسنوعلا ةصقبلا -
 - راد :نسنوت  .ةريضقلا

 ١١” اه .ةمالسوب'

 ص

 00 ور صاع اصو

 7 مالمإ نم ءىنوت ينفع
 .٠ ةفربزلا م كا

 ْ و ءستوشي ليلو

 0 0 0 يسنوتلا بدلا خيرت 0 1

 | لماوعلا ةسارد ةيف كواح |
 * | ترثأ يثلا ىربكلا تارايتلاو
 عماجي ًاييطخو امامإ نيع مالعأل ةمجرتلاو هيف

 م 1988 ةنس اشاب ةدومح
 ًاوضعو ًايفنح ًايتفم يمسو

 ةنس يعرشلا سلجملاب

 ًايضاق نيعو .م5

 مث ءيعرشلا سلجملاب

 سيئر ةطخ .هيلإ تدنسأ
 «فانئتسالا ةمكحمب ةرئاد



 يقلاملا : يداهلا دمحم

 ةمكحمب راشتسم مث

 .بيقعتلا

 نيع م 19459 ةنس يفو

 (1"سنوتل ًايتفم
 : جاحلا دشرم :باتك هل

 جحلا كسانم ىلإ داشرإ

  مارحلا هلا تيب ىلإ

 ةيسنوتلا رادلا :سنوت

 اه ءرشنلل

 يقلاملا يداهلا دمحم

 )م 1844-134١ (ه١140-16)

 .ريهش

 م مدس ظ

 ةمماجفلا ةعبات اك لالقتسالا | اقل ديم نب جرفلا
 .هيلإ ثلنساو ءةيسنوعلا 0

 ١ .تيغلا نأ ىلإ اهترادإ 7
 يف ليمي عبطلا حرم ناك

 .ةهاكفلا ىلإ هتاثداحم

 ..ءاكذ عم ةتكنلاو

 :ةيملعلا هراثآ

 حرش ةيبرعلا ىلإ مجرت -
 تامازتلالاو دوقعلا ةلجم

 .ه51 ص نييسنوتلا ريهاشم )١(

 َّ ضاق «يقوقح «بتاك

 "نيب دافو دعي

 ه4

 ىف اليود فيلأت نم ةيسنوتلا

 «ىليلتلا /١151.

 حرش يف تارضاحم -
 ,مسنوتلا ىندملا نوناقلا
 .71/5١:«سنوت (ناءزج)

 ةعبطملا :سنوت  .؟ط

 .ها٠٠4١ ةيسنوتلا

 نوناقلا يف تارضاحم

 رشن «يسنوتلا يندملا
 زكرم «ةيسنوتلا ةعماجلا
 رشنلاو ثوحبلاو تاساردلا
 ةعبط م متو 14 سنوت -

 اول 53 14 . ا

 .هوغم بيطخ ٠ ءملاع

 ءابطخو قشمد مالعأ نم

 .اهيف يومألا عماجلا

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت (9)
 نيهاشم 2746 544/4

 ةدفقإ ص نييسنوتلا

 بيطخلا جرفلا وبأ هللا ةبه دمحم

 ىف ةصضاخبو «قشمد ءاملع

 قشمد دجاسم ىف ةباطخلا .

 عماجلا اهنم ءم 1949 ماع

 «ملعلل ًابلط رصم ّمأو

 . رابك ىلع ًاضيأ كانه ذملتتف

 . هتدوع دعبو .رهزألا لاجر
 عماجلا يف ةباطخلا مزل

 ٠ يف سيردتلا عم يومألا

 «سرادملاو دجاسملا ضعب

 ثيدحلا راد يف اميس ال

 ىلوتي ناك يتلا ةيرونلا
 ماق امك ءاهيلع فارشإلا

 ' .تايعمج يف .ةعساو ةطشنأب.! .

 «ةينيدلا رئاعشلا بانر

 .. يمالسإلا ندمتلا ةيعمجو
 ريدم هتايح رخآ يف ناكو

 .ةطبار ةئيه يف مث «ءاملعلا ٍ

 ةيادهلا ةيعمجو ؛ءاملغعلا

 ةيعسمجو ءةيمالسإلا
 ُتيح «ميلعتلاو بيذهتلا

 . «يفوت ىتح اهل ًاسيئر ناك
 عماج ديمع بصنم لغشو

 015 ماع لاوط ةيمأ ينب

 نم ءادتبا اينيد اسردم نيُعو

 ةيريدم يف ١9457 ماع

 .ينيدلا سيردتلاو ءاتفإلا



 يديوه دمحم

 فيلآتلا ىلع فكع دقو

 «هتايح نم ةركبم ةرتف. ذنم

 مجارتلاو خيراتلاب علوأو
 بتكو «باسنألاو مالعألاو

 .ةعفان ةديفم تاباتك اهيف

 مل ةميق تافنصم هل

 ءءيش هتايح يف اهنم عبطي

 : (ًاباتك رشع

 ةداسلا تيبلا لآ

 .جم " «فارشألا

 تعباتت ةيقشمد رسأ -

 .اهلايجأ

 ةيرظنلل لخدملا

 وهو) مالعإلا يف ةيمالسإلا
 ةيملاعلا ةودنلل همذق ثحب

 ةدقعنملا يمالسإلا بابشلل
 ده 1945 ماع ضايرلا يف

 يف) ةايحلا ىرجم يف -

 ؟ «(ةيئاشنإ ةيبدأ عيضاوم

 حا

 ىف ءابطخلاو ةباطخلا -

 ."نرق رشع ةعبرأ 'لالخ

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 - “88 ص يرجهلا رشع

 قشمد .ءءاملع خيرات لاك

 رشع عبارلا نرقلا يف

 .650 5 /" يرجهلا

 هج

 يديوه دمحم

 (ماكفخل::0)(ه1106560)

 .يفحص ررحم « ضاق

 ةعارزلا ةيلك يف جرخت
 لمع «ءةرهاقلا ةعماجب

 قحتلا مث ءًايعارز ًاسدنهم
 سردف «بدألاو نفلاب

 يف ينفلا دقنلا دهعمب

 لصحو «نونفلا ةيميداكأ

 عوضوم يف ريتسجاملا ىلع
 ىف نامزلاو ناكملا»

 م 191/9/ ماع . . .«بدألا
 «ءقشمد ىلإ رفاس مث
 ةرتف اهب شاعو .«توريبف
 اهل ةينويهصلا تاوقلا راصح
 ىلإ لحر مث م1984 ماع

 ايفاحص لمعو «صربق

 ماع ىتح ةيبرعلا اهتالجمب
 ىلإ داع ًاريخأو ..م 6

 ةفاقثلا يف لمعيل هنطو

 .ةيريهامجلا

 صصقلا نم ًاددع كرت

 كرتامك ..نيتعومجم

 «ةبابر) ناونعب ةلماكتم ةياور

 ءاوجألا اهلالخ- نم ىجوتسا
 .©ةيرولكلوفلاو ةيبعشلا

 لوألا عيبر) ١4١ ع لصيفلا (؟)

 ١8  0ص 6

 يوابجلا ديحو دمحم

 دمحم نب ديحو دمحم

 يوابجلا حلاص
 (ماكخا - 15152 (ه151-14)

 لاجر نم ءهيقف ءملاع

 .ميلعتلا

 «قشمد يحاوضب دلو

 بدألا يف نيتزاجإ لّصح
 ةعماجلا نم ةعيرشلاو

 ًامرغم ناك .ةيروسلا

 .ةيسنرفلا نع ةمجرتلاب
 نم ًاريثك هتبتكم توحو
 مجاعملاو تاعوسوملا

 ضعب بتكو ؛«ةيسنرفلا
 «ةيسنرفلاب تاعوضوملا
 نوملسملا» :اهنم مجرتو

 ش .ةايسور يف

 بتك فيلأت يف كرتشا
 «فراعملل ةيمالسإلا ةيبرتلا
 ىلع داشرإلاو ظعولاب ماقو

 نمو «قشمد دجاسم ربانم
 «نويزفلتلاو ةعاذإلا لالخ
 ةنس شاعملا ىلع ليحأو

 م لحال

 ىوتف هيلع ضرع دقو
 .رذتعاف ةيتارفلا ةريزجلا

 ملعلل غرفتلل ابزع شاعو
 .ميلعتلاو

 قيفر :هتافلؤم مهأ نم
 ديحوتلاو هقفلا ىف رافسألا



 ينازاتفتلا افولا وبأ دمحم هكا باصقلا رداقلا دبع نب افو دمحم

 ه 1/١ «فوصتلاو

 نم نيتفملا ةدمعو
 راصتخا) نيدباع نبا ةيشاح
 .(راتخملا در ىلع قيلعتو

 «ةريغص ىرخأ بتك هلو

 ."'”طوطخ

 رداقلا دبع نب افو دمحم

 باصتقلا

 (ماقالا 15١12 (هالول

 .لضاف ملاع

 ةيطع ريد يف دلو

 ةسردم ىفأرق «قشمدب

 همزالو («هدذجسمو هدلاو

 لصتاو .هنادآب بدأتو

 مالعألا ماشلا خياشمب

 هوزاجأو ءمهسلاجم رضحس-و

 مث .ةيباتكو ةيوفش تازاجإ

 هلزنم يف سيردتلا رشاب

 «,هبابش ذنم دجاسملا ىفو

 ىتلا هيبأ ةسردم ىف كلذكو

 اهيلع فارشإلا رمأ هينإ لآ
 .ةيطع ريدب

-. 

 ىقتلاو رصفم راز

 يف كلذكو ءاهئاملعي

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(
 8037 نص يرجهلا رشع

 .ةسدقملا رايدلاو «قارعلا

 ةيوقلا هتظفاحب فرع

 همامتهاو «ةميلسلا هتغلو

 .راوزلابو ملعلا بالطب

 دبع خيشل يْشلا ةمالعلا

 - هتايح :باصقل ا رداقلا

 .هرعش - هرثن

 .ةيبدأ تاراتخم

 ميركلا نآرقلل ريسفت -
 ."”(مني ملو هأدب)

 يمينغلا افولا وبأ دمحم

 ىنازاتفتلا

 (ماكك158-14:)(؟م1416-1949)

 !زّيمتملا يفوصلا ثحابلا

 | ةيفوصلا قرطلا خياشم خيش

 ةيقرشلا ةظفاحم ىف دلو

 غلبي داك امو «رصمب

 ناك ىتح هرمع.نم نيرشعلا
 يف ةزاجإ ىلع لصح دق

 ةرهاقلا ةعماج نم بادآلا

 اهعبتأ 2م ١6 ماع

 هاروتكدلا مث «ريتسجاملاب

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات (9)
 /" يرجهلا رشع عبارلا

45 

 ماع ةيمالسإلا ةفسلفلا يف
 .م 95

 جردتو «سيردتلا سرام

 ىتح ةيعماجلا فئاظولا يف
 ةيمالسإلا ةفسلفلا ذاتسأ ناك

 ىلوتو ..ه44١ ماع
 يف ةيبرتلا ةيلك ةدامع

 بصنم لغش مث «مويفلا
 ةرهاقلا ةعماج سيئر بئان

 .ثوحبلاو ايلعلا تاساردلل

 ءرطق :تاعماجب لمع

 «ةيبرعلا توريبو «تيوكلا

 سلجم ةيوضعل ريتخاو
 راوحلا رمتؤمو «ىروشلا
 هلامعأ أدب يذلا «ينطولا
 ."”هايأب هتافو لبق

 : ةديدعلا هبتك نمو

 ةدوزم 0 ط  ئمالسإلا

 راد :ةرهاقلا - سراهفب

 "85 ءهها٠5١"“ قفاقثلا

 ص

 لوألا عيبر) 51 ع لصيفلا
 قافآ ,150 -صا(ه 146:

 عيبر) 5 ع ثارتلاو ةفاقثلا
 ءللف صا(ه 1518 رخآلا

 ةيموقلا ةعوسسوملا

 ةزرابلا ةيرصملا تايضخشلل

 384 ص



 يعافرلا يريرحلا يبهو دمحم

 ةفسلفلا نيب ةقالعلا

 .نيملسملا دنع بطلاو

 سيردتل يمالسإ جهنم -
 ةثيدحلا ةيبروألا ةفسلفلا

 .ةعماجلا ىف ةرصاعملاو

 .هتفسلفو نيعبس نبا

 رضعبو مالكلا ملع 5

 .هتالكشم

 يريرحلا يبهو دمحم

 يعافرلا

 4 اؤ515-5١51١)(ه156- 1”

 .سدنهم «بتاك «نانف

 ثيح سيراب ىلإ رفاس
 ةروهشملا اهتسردمب قحتلا
 ةساردل «ةليمجلا نونفلا»

 ناكو .ةيرإبمعملا ةسدنهلا

 هذه يف جرختي يبرع لوأ

 كانه قحتلا امك «ةسردملا

 ىلع ظافحلا ملع ةسردمب

 .رفوللا فحتم يف راثآلا

 .ةيروس ىلإ داع نيحو
 نم رثكأ زاجنإ يف مهسأ

 يف يكلاملا ناندع ةحاسل

 .هفحتتم الماش قشم وش

 عماج ىلع ظافحلا عورشمو

 يف يخيراتلا ديلولا نب دلاخ
 ا .صمح ةنيدم

 ..رسيسعأا:

 ةهك؟

 نفلاب همامتها هداقو

 يف رفسلا ىلإ يمالسإلا
 ةيداليملا تانيتسلا لئاوأ

 ثيح «ءةيدوعسلا ىلإ
 ًاثحاب تاونس اهب رقتسا
 بناج ىلإ ءًامسارو ًابقنمو
 ةرادإلا يف يمسرلا هلمع
 ماعلا نمألا يف ةيسدنهلا

 ةرتفلا كلت لالخ ردصأو

 ناونعب امهم ًامخض ًاباتك
 يف يرامعملا ثارتلا»
 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 م ١94١ ماع رشنو عبط

 تاحول نمضتي ؛«ةيلاطيإلا
 صاصرلا ملقلاب اهمسر
 طامنأ فلتخم لثمت

 يرامعملا ثارتحلا

 ماع ماقو .يدوعسلا

 باتك رادصإب 1 ١ ةا/

 ناونعب هريوصت نم

 ثارت
 ًاباتك ردصأ مث .«ةراضحنو

 نم ةيزيلجنإلاب رخآ |
 كارتشالاب هدادعإو هريوصت

 هناونع صلخم هلجن عم
 ةيبرعلا ةكلمملا .ثارت»

 ْ .«ةيدوعسلا

 تاونسلا يف عرشو
 دادعإ يف هتايح نم ةريخألا

 (هللا تويب» ديدجلا هباتك

 :ةرهاقلا (اهعبطب

 ."”ةحول نيعبرأ اهنم زجنأو

 ةفرع ديع
 (ماوؤوؤ١-5:0)(ه1415-000)

 .رشان « لضاف خيش

 .مهصصقو ءاملعلا رابخأ

 بتكلا ةراجتب لغتشا

 ةبتكم هل تناكو ءاهتعابطو

 قشمدب ةيديمحلا قوس يف

 ًاددع اهيف عبط .؟«يمالسإلا

 لئاسرلاو بتكلا نم

 : تافلؤملا نم هل

 عومجم .:ةروثلا ناويد -

 عئاقو يف رعشلا نم ليق ام
 ةيلالقتسالا ةروثلا

 ةعبطملا

 ىدامج) 6 ع لصيفلا 0

 ١١١ صا(ه ١416 ىلوألا

 ةفاقفثلا قافآ «٠ لاا

 .ه 1١416 رخآلا

 ذاتسألا اهدعأ ةمجرت نم (؟)

 رظتناو .«مالعألا ةمتت»

 . كانه هرداصم



 ينادافلا نيساي دمحم هدع ةفرع ديع نيساي دمحم

 : هتافلؤم .تاملعملل ًادهعم | ١78 ءه 48*١1 ءةيبرعلا

 ناوخإلا فاحتإ «ريثكلا هيدي ىلع جّرخت نم

 نادجولا حمطم راصتخاب | راطقأ ىف نورشتنم مهو

 ينادافلا ىسيع

 ملكت 15150(ه 1# 1641١

 ءملاعلا «تقولا دلئسم

 .ىبرملا «ثّدحملا

 نب نيساي دمحم نيدلا
 «ىنادافلا ومسيع . كمحم

 ىكملا ةلصأ ىسينودنألا

 .ىعفاشلا «ةأشنو ةدالو

 :ناداب وبأ «نادافو

 ايسينودنأ يف
 ميلقإ

 .ةمركملا ةكمب دلو

 يملعلا هليصحت ءادتبا ناكو

 خيشلا همعو و هدلاو ىلع

 قحتلامث .دومحم

 ةيعلوصلا ةسردمهتلاب

 ىلع سردو ..ةيدنهلا

 .هرصع يف نيريثك ءاملع

 مولعلا رادب سيردتلا رشاب
 ماع ةمركملا ةكمب ةينيدلا

 ىقلي ناكو اه 5

 دجتسملاب ةفلتخم ًاسورد

 هلزنم يف اذكو ءمارحلا
 هل ناكو .صاخلا هبتكمو

 ىتح «تانبلا ميلعتب مامتها
 اه 8١الال ماع يف أشنأ

 .ىصقألا قرشلا

 حودمم ديعس دومحم

 اباتك هدينئاسأ يف يرهاقلا
 يصاقلا مالعإت هأامس

 .«ينادلاو

 مجارت يف ًاضيأ عمجو
 ًاديرف ًاباتك هخياشم لج
 عامسألا فينشت» هامس

 وأ «عامسلاو ةزاجإلا خويشب

 ضعبب رظنلا يلوأ عاتمإ»
 .«رشع عبارلا نرقلا نايعأ

 .ةمجرت ؟١٠1 ىوح دقو

 هذيملت هل عمج امك

 نيدباعلا نيز نب نيدلا

 (30ءازجأ يف ينابملفلا

 :ةينجلا ذئاوفلا» باتك- ةمدقم )١(

 حرش ةينسلا بهاوملا ةيشاح
 مظن يف ةيهبلا دئارفلا

 ةعبط) ةيقشمذ نيدلا دعس

 ىلوألا ةيمالسإلا رئاشبلا راد

 نرقلا مالعأ نم ء(اه0

 رشع نبماخلاو:رشع عبارلا

0 

 رمع خيشلا ديناسأ يف

 ؛قشمد ”  ط نادمح

 ءرئاصبلا راد :توريب

 - ص 5975 اه 1405

 .(8 ؛«تالسلسمو ديناسأ)

 ىهنلا يلوأ فاحتإ
 دمحم خيشلا خألا ةزاجإب

 ديفتسملا فاحتإ رظنا هط
 .ديناسألا ررغب

 ممهلا يلوأ فاحتإ

 ثيدحلا ىلع مالكلاب ةيلعلا

 .ةيلوألاب لسلسملا

 يرسلا ثحابلا فاحتإ
 يربزكلا هيجولا ديناسأب

 (ه ١575١ ت نمحرلا دبع
 ءرئاصبلا راد :قشمد

 - ص ١58 ءاه “١١٠١

 ١(. ؛تالسلسمو ديناسأ)

 ديناسأب ةرربلا فاحتإ
 ط - ةرشعلا ةيثيدحلا بتكلا

 «رئاصبلا راد ::

 صه

 قشمد- 5

 - ض6 14#
 .( ؛؟تالسلسمو ديناسأ)

 حيضوت نالخلا فاحتإ -



 ينادافلا نيساي دمحم 615 ينادافلا نيساي دمحم

 ملع ىف ناوخإلا ةفحت

 .ريدردلل نايبلا

 ررغب ديفتسملا فاحتإ -

 فاحتإ «ىمسيؤ: «ديناسألا

 خألا ةزاجإب يهنلا يلوأ

 ل ؟ط  هط دمحم خيشلا

 ءرئاضبلا راد :قشمد

 د ص ١58 ءاهاك5''"

 لهأ ضاير راصتخا -
 ةنسلا لهأ راثآ نم ةنجلا

 .يلبنحلا يلعبلا يقابلا دبعل

 :ةينادلبلا نوعبرألا

 ؟ط ادلب نيعبرأ نم اخيش

 رئاشبلا راد .تروريب

 م ءها10ا/ قيمالسإلا

 .ءص

 ةلسلسم ًاثيدح نوعبرأ -

 لالجلا ىلإ ةاحنلاب
 .يطويسلا

 نسم ًاثيدح نوعسبرأ -

 .اخيش
 ا

 ىف ةيوسلا تاداشرإلا -

 ةيوحنلا بتكلا ديناسأ

 .ةيفرصلاو

 .يكملا يمتيهلا

 ةيثيدحلا بتكلا ديناسأ -

 .ةعبسلا

 يف تاياغلا ىمسأ -

 ميهاربإ خيشلا ديناسأ

 عمالللا رونلا ةءاضإ -

 مظن عطاسلا بكوكلا حرش
 .عماوجلا عمج

 مولع نم ديرملا ةيغب -
 «(ريبكلا هتبث وهو) ديناسألا

 00ج

 عمل حرش قاتشملا ةيغب -

 .ج ؟ «قاحسإ يبأ خيشلا

 ملع يف قاتشملا ةغلب -

 .قاقتشالا

 لخدم ىلع تاقيلعت

 .لوصألا ملع ىلإ لوصولا

 ةزاجإب يفاصملا راكذت -

 دبع نب هللا دبع رخفلا
 .يفارجلا ميركلا

 :عمسلا ففينشت -

 .عضولا ملع يف رصتخم

 ةيافك ىلع تاقيلعت -

 .يسمرتلا

 عمل ىلع تاقيلعت -

 .قاحسإ يبأ خيشلا

 قرطب ةريصبلا ريونت -
  ”ط  ةريهشلا دانسإلا
 ءرئاصبلا راد :قشمد

 - .ص ١) اه ١1509

 .(" ؛تالسلسمو ديناسأ)

 يف يواحلا عماجلا
 «”يواقرشلا تايورم

 راد :قشمد - (قيقحت»

 ؟ال يه 8١5١ه ءرئاصبلا

 ديناسأل -  .ص

 .(5 ؛تالسلسمو

 حرش :رهمثلا ينج -

 - رمقلا لزانم ةموظنم

 .«يزاجح ةعبطم :ةرهاقلا

 ثلا .د

 هايشألا ىلع ةيشاح

 ةيهقفلا عورفلا يف رئاظنلاو
 . .يطويسلل

 فطلتلا ىلع ةيشاح -

 ل وصأ يف فرعتلا حرش

 .هقفلا

 .يزاجح نب هللا دبع وهو )١(

 دقو ءه 17717 ةنس ىئفوتملا

 ماع رهزألا ةخيشم ىلوت
 يف ةمجرت هل .ه 4

 .6 ط ا/8/4 مالعألا



 ينادافلا نيساي "دمحم هدو ىنادافلا نيساي دمحم

 .ةغالبلا سورد باتك

 ناوخإل افولا نسح

 يرهاظلا دمحم نب حتاف

 - ىنادافلا حيحصتو قيلعت

 رئاشبلا راد :توريب  ؟ط
 م46 به 1١408 ةيمالسإلا

 3 .ص

 ررد نم ديرفلا ردلا -

 .ديناسألا

 حرش :دوضنملا ردلا 52

 .جا''“ «دواد ىبأ ننس

 شاوح :ريضنلا ردلا

 ديهمتلا باتك ىلع

 .يونسولل

 تبث ىلع ريضنلا ردلا -

 .ريمألا

 لئاوألا ىلع ناتلاسر

 ةلاجعلا رظنا «ةيلبتسلا
 لئاوألا ىلع ةيكملا

 ةيكسملا ةحفنلا «ةيلبنسلا
 .ةيلبتسلا لئاوألا ىلع

 تبث ىلع ناتلاسر
 ريضنلا ردلا رظنا ءريمألا

 ضورلا ءريمألا تبث ىلع

 .ريمألا تبثب تازاجإلا

 ىلع ةينايبلا ةلاسرلا -

 .باوجلاو لاؤسلا ةقي

 .قطنملا ىف ةلاسر -

 تبثب تازاجإلا عومجم

 .ريمألا

 راثآب ةنجلا لهأ ضاير -

 يقابلا دبعل ةنسلا لهأ

 راد :قشمد -يلعبلا

 م4 به ١4١٠8 نئاصبلا

 ؛؟تالسلسمو ديناسأ) - ص

0 

 يف ةرضنلا ضايرلا -

 ةيثيدحلا بتكلا ديناسأ

 ش .ةرشعلا

 ةراتخملا لسالسلا

 ديسلا خرؤملا ةزاجإب
 .ةرايز نب دمحم نب دمحم

 :ةلصولاةلسلس -

 ةزاجإ ةلسلسملا ثيداحألا

 ركب وبأ ديسلا يضاقلل
 ..يشبحلا

 ثيداحألا ىف ةلاجعلا -

 :قشمد 7 ط  ةلسلسملا
 هه 1١408 ءرئاصبلا راد

 .(7 ؛تالسلسمو ديناسأ)

 ىلع ةيكملا ةلاجعلا -
 .ةيلبنسلا لئاوألا

 نم ديرفلادقعلا

 اميف .ديجملا برلا حتف :
 دئارف نم يخايشأل
 يهو ءديناسألاو تازاجإلا

 يضاقلا ةغبانلل ىربك ةزاجإ
 .يرمعلا دمحم

 حرش :مالعلا حتف

 .ج 4 «ءمارملا غولب

 ةيشاح :ةينجلا دئاوفلا -

 حرش :ةينسلا بهاوملا

 مظن يف ةيهبلا دئارفلا
 هابشألا يف ةيهقفلا دعاوقلا

 بهذم ىلع رئاظنلاو
 مدقو هرشنب ىنتعا ؟ةيعفاشلا

 نيدلا دعس يزمردهل

 راد :توريب  ةيقشمد

 ١41١١ «ةيمالسإلا رئاشبلا

 22ص 55“ فى

 «يطويسلل رئاظنلاو هابشألا )١(

 مظن يف ةيهبلا دئارفلاو

 نب ركب يبأل ةيهقفلا دعاوقلا

 «لدهألا نب مساقلا يبأ

 حرش ةيتسلا .بهاوملاو
 نب هللا دبعل ةيهبلا دئارفلا

 .يرهوجلا ناميلس



 دادحلا ىبحي نب دمحم 2 ىنادافلا .نيساي دمحم

 يف يلعلا هلإلا ضيف -
 يلعبلا يقابلا دبع ديناسأ

 .ىلبنحلا
7 

 : يف نمحرلا ضيف -
 خيشلا ديناسأو ةمجرت

 ينامحرلا ضيفلا -

 دمحم خيشلا ةليضف ةزاجإب

 راد :توريب - ينامثعلا يقت

 ١4١05 .ةيمالسإلا رئاشبلا

 راد :توريب  يدينزما 0
 11 ؛ةيمالسإلا نئاشملا راك مثيل

 اما هع . ْش

 ديناسأ يف نيعلا ةزق- 007
 ' .هازجأ ةدع «نيمرحلا مالعأ ©

 ' ةزاجإب ليمجلا لوقلا -
 .ليقع ميهاربإ ديسلا ةحامس

 .يراردلا بكاوكلا -
 دينعس دومحم ةزاجإب

 .يرهاقلا حودمم

 ىف تذهملا رصتخملا -

 مها ديبئاسأب مجول

 ةلبقلاو تاقوألا جارختسا

 .بيجملا عيرلاب

 يف يلجلا كبسملا -
 خبيشلا ديناسأو ةمجرت

 .يلع دمحم

 يف نادجولا حمطم -

 «نادمح رمع خيشلا ديناسأ

 30.جا*

 فاحتإ نم فطتقملا -
 يتفملا ديناسأب رباكألا

 بيترتو رايتخا ؛رداقلا دبع
 دمحم جيرخت ؟ينادافلا

 روفغلا دبع نب مشاه
 :توريب 7 ط يدنسلا

 :«ةيمالسإلا رئاشبلا راف[ ١
 .نم 707 هم 144 : 3 : 0 0

 شاوح :ةناناا لهتس

 ' ”مداز ىزبك :

 :ةلي يزجلا بهاوملا -

 يف ؛ةليسولا تارمث حرش
 .كلفلا

 ىلع ةيكسملا ةحفنلا:

 .ةيلبتسلا لئاوألا

 يف ةيكملا ةحفنلا -

 ةزاجإ ؛ةيكملا ديناسألا

 نب دمحم ىضاقلا ةغبانلل

 00)(ها1ة من0 0) .

 ىلع بلطملا ةياهن -

 دانسإلا مولع يف برألا

 .بدألاو

 ةيشاح :لومأملا لين -

 هحرشو لوصألا بل ىلع
 .لوصولا ةياغ

 رهوجلا ىلع تاقرو -

 نم ًاثيدح نيعبرأ يف نيمثلا
 1 نيلسرملا ديس ثيداحأ

 .ينولجعللا

 ةعومجم يف تاقرو
 لئاوألاو تالسلسملا

 7” ط  ةيلاعلا ديناسألاو

 ةيفلسلا ةعبطملا :ةرهاقلا
 ها505 ءاهتبتكمو

 ' يف يتفرلا لصولا -
 باهشلا ديناسأو ةمجرتأا
 - .يتاللخملا دمحأ |

 (اةمح-

 ١ .خرؤم

 نيفورعملا نيخرؤملا نم

 ةيؤرب ينميلا خيراتلا ةباتك |

 «ةيعوضومو ةينطو»

 نم ةعومجيم هل تردصو
 «لاجملا اذه ىف تافلؤملا

 نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ



 يمشاهلا ىبحي دمجم

 .''”"تاساردلاو ثاحبألا 000 0 9 ١

 .: ةتافلؤم نم.

 .:نميلل ماعلا خيراتلا
 .يسايسل بلا خيراتلا

 :كتدوريب - ؟ ط  ؛ءايميكلا
 يداصتقالاو يعامتجالاو

 ءةنيدملا :م .د  نميلا .
 .ءازجأ ةدع .ءه 1

 ش يسايسلا نميلا خيرات -

 . ةعبطملا :ةرهاقلا ماعلا

 اه 8*1 - ؛ةيقلسلا

 «ةنيذملا م 000

 .جم 1 لاه 0 232

 . ا نم ديس»

 . حلا يف هرمع ىضنأ
222 

 ةمجرتلاو ةساردلاو

 : هتافلؤم نم

 ةراضحلل ىلعألا لثملا -

 1/4916 عضايرسلا )0(
 . مالعألا ةمتت رظناو .ه14

 لوألا عيبر) 5 ع لصيفلا (9)

 ٠١. ص م( ه٠

 عع 7 0

 مكالا

 راد :توريب ةيبرعلا

 ءه 9٠*١1 «ىبرعلا بتاكلا

 ص 6

 مهلم قداصلا مامإلا

 .ه ١54١05 اوضألا راد

 دمحم نب رسيلا وبأ دمحم |

 (ماقؤحا  !هى5)(ه لادا نحف

 «بيدألا «ةمألعلا ملاعلا
 .ةيروس يتفم «دهاجملا

 ذخأو 'قشم يفد دلو

 2 تاروث 5 كاراقو .هالع

 َ رهام ايار اكو يه 0

 ثم دوولا عماج يف ًاسّردمو

 م1976 ماع هدلاو ةافو
 ناك .ريخألا هضرم ىلإ
 «كولملاو ءاسؤرلل ًاراشتسم
 رشني ملاعلا ءاحنأل رفاسو
 .9ريخلاو قحلا ةلاسر

 -عهباتك ةمدقم ىف ةتمجرت (0)

 فسوي دمحم

 اهنم ةريثك تافلؤم هل

 "  نيخرؤملا طيلاغأ -
 «يلازغلا ةبتكم : :قشمد -

 ه٠

 فسوي دمحم

 )م اةوللف_ 151١ 0)(ه 1

 '.ققحم «يروغل فاتسأ

 | «دنهلاب لابوهب يف دلو
 . .ةيمالسإلا مولعلا سرد
 / ىلإ ءاج ١989 ماع يفو

 ١ «ةيمالسإلا هركيلع ةعماج
 00 .نلكو هريتسجاملا اهنم لانغ

 م دادزي رصم م ىلإ رفاس

 «تاونس عبس دعب داعو

 27 خيشلا ملقب نيخرؤملا طيلاغأ -
 مالعأ «يواطنطلا يلع

 .رشع عبارلا نرقلا يف قشمد

 .ةاغذلا 2٠05 ص يرجهلا

 ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلاو

 لكارا هلا



 دومح فسوي دمحم

 يف ةيبرعلا ةغلل ًاذاتسأ نيعو

 سيئرو يشتارك ةعماج

 ىلإ رفاس مث .اهمسق

 ًاذاتسأ نيع ثيح ءايريجين
 بهاذملا تاسارد مسق يف

 هتايح ىضقو .نايدألاو

 ًاذاتسأ ءًاملعتمو ًاملعم اهلك

 ىلع فرشأو ءًاققحمو
 ..ةريثك ةيملع لئاسر

 : هتافلؤم نمو

  رئاظنلاو هابشألا

 م ١95١٠ ه8 ءةرهاقلا

 .جم ©

 نساحمو ناونألا

  ىطاشمشلل راعشألا
 00 اها 9ا/ «تيوكلا

 هيف عقي ام حرش -
 يبأل /قيقحتلاو فيحصتلا
 .(قيقحت) يركسعلا لاله

 .ةرفص يبأ نب بلهملا -

 ةيملع ثاحبأ هلو

 ,27ىرخأ ةيبدأ تالاقمو

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (1)
 ” ج ه4 جه قشمدب

 (ه ١18 ىلوألا ىدامج)

 هال ه194 ص

 هك

 دومح فسوي دمحم

 4 او" 2١91١ 9)(ها١ 4_1

 .ىبتكم . ىسايس «رعاش

 سرادم يف هميلعت ىقلت

 نيعبرأ ةبارق لمعو «توريب
 بتكلا راد ىف اماع

 سيئرل ًابئان ناكو «ةينانبللا
 «نانبل يف ملقلا لهأ ةيعمج

 .يسايسلا لمعلا سرامو

 دئاضصقو تالاقمهل

 يف ةريثك تارضاحمو

 «ةعاذإلاو زافلتلاو ةفاحصلا

 .ةمسوأ ةدع لمحيو

 : هتافلؤم نم

 و ««ليوطلا ليللا كلذ»

 يف و "حارجلا فاته»

 تافلؤمو «ةايحلا قروز
 قفار 5
 .٠ ىرخأ

 يرونبلا ايركز
 (ما1ؤال// 1١9:40 (ه 189ا/- 1805)

 هيقفلا «ةمألنعلا
 ملاعلا .ءثّدحملا

 .رعاشلا «يعوسوملا

 دابآ تباهم ةيرق يف دلو

 لاوش) ١45 علصيفلا (0
 .148 ص ا(ه 153

 يرونبلا فسوي دمحم

 يف ناورم ةيريدمل ةعباتلا

 رابك ىلع سرد .دنهلا
 ةعماجب قحتلاو «ءاملعلا
 ةيقب لمكيل ةيمالسإلا دنيويد
 .مولعلا فلتخم يف بتكلا
 ةيعمج عم ةسايسلاب لغتشاو
 ةعماجلا يف نرد ؛.ءاملعلا

 يف ليهبادب ةيمالسإلا
 بختناو .يابموب ةعطاقم

 ءاملع ةيعمجل ًاماع ًاسيئر
 بصنمب هظافتحا عم .دنهلا

 مث .ليهبادب ثيدحلا خيش
 ريتخاو «يشتارك يف ٌرقتسا
 مولعلا راد يف ريسفتلل ًاخيش

 .ةيمالسإلا

 ةيرهش ةلجم ردصأ

 ةغللاب (تانايب) اهامسأ

 نع اهيف عفاد - ةيدروألا

 رفكلا براحو مالسإلا
 دض ةكرح داقو «داحلإلاو

 رطضاامم «ةينايداقلا

 رابتعا ناتسكاب ةموكح
 «ةملسم ريغ ةيلقأ ةينايداقلا

 سرادملل ًاداحتا أشنأ امك
 ريتخا .ناتسكابب ةيبرعلا

 ًاوضع ريتخا امك ءاهل ًاريمأ

 عمجمل ًاوضعو ءاتفإلا رادل

 .ةرهاقلاب ةيمالسإلا ثوحبلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجمب ًاوضعو

 موقي ناكو .ءقشمدب
 ىتش يف ةديدع تاللحرب



 يرونبلا فسوي دمحم

 مالسإلا رشنل ملاعلا راطقأ

 ريتخا امك «نيملسملا عفنو

 يف يملعلا سلجملل ًافرشم
 بناج ىلإ ناكو « ىشتارك

 مولع يف ريزغلا هملع

 ًاحيصف ًارعاش ةعيرشلا

 دئاصق ةدع رشن «ةيبرعلاب

 ةرهاقلا تالجم ىف

 هلئاصق نمو ءاهريغو

 كك يبنلا حلم يف ةغيلبلا
 ىتلا ةروهشملا ةيئافلا ةديصق

 ىف بدألا تارذش) اهامس
 (برعلاو مجعلا ديس حيدم

 ةنس ةيرهاقلا ةيعوبسألا

 تلبوق دقو ه هال

 ءارعش نم باجعإلاب
 .ةيبرعلا

 اهلك بتك ةدع فنص

 رشع ةعست تغلب .«ةيبرعلاب

 ىتش يف ًاريبك ًافلؤم
 اهنم .مولعلا

 لئاسم يف بيرألا ةيغب -
 ليهبادب - بيراحملاو ةلبقلا

 سلجملا :دنهلا «تروس -

 187 .ه 188 «يملعلا

 .ص

 ةايح يف ربنعلا ةحفن -
 دمحم خيشلا رصعلا مامإ

 به "ها* ىلهد ءرونأ

538 

 ةنس يشتارك يف هعبط ديعأو

 .ص 30/ ه 8

 ءيش يف نايبلا ةميتي -

 ءيلهد .نآرقلا مولع نم

 يف هعبط ديعأو ءم 5

 .ه ١95 ةنس يشتارك

 عبط «يذمرتلا عماج

 ءازجأ ةتس يف وهو «نيترم

 .ةريبك

 ةمدقم ننملا فراوع
 .نئسلا

 يدودوملا ذاتسألا -

 .هراكفأو هتايح نم ءيشو

 ةلأسم يف ماتخلا صف -

 ..مامإلا فلخ ةحتافلا

 لتسم - رتولا باتك -
 .نئسلا فراعم نم

 ىلع تامدقم ةدع هلو
 ,237بتكلا مهأ

 ةراقلا هبش يف برعلا ءاملع )١(:

 لما - 15 ص ةيدنهلا

 رفص) ١ ج ه5 جم قشمدب

 18 صه 140
46 0 

 ناسورلا دمحأ دومحم

 ناسورلا دمحأ دومحم

 م1540 15؟؟)(ه31400- 141

 ' .رعاش «يرادإ

 ةمدخلاب قحتلا مث ءناّمع

 ماسو حنمو «ةيركسعلا

 لصحو « يركسعلا مادقؤلا

 ةداهش ىلع اكيرمأ يف

 ةرادإلاب ةصصختم ةيعماج

 ًاضوفم ًاريزو نيعو ةماعلا

 .كانه

 : يركفلا هجاتنإ

 يبرعلا شيجلا طابضلا
 .1955 ىندرألا

 داولا باي كراعم -
 .1549 - نورطللاو

 - حافكلا بورد ىلع

 .1934 (ىموق رعش ناويد

 ليودتو نيطبسلف

 - ةيزيلكنإلا ةغللاب - سدقلا
 هتلاسر يهو ١916 ماع

 .ريتسجاملا ةداهش لينلا

 ىلإ دييشاتأو عومد -

 عرسعش ناويد 3 ٌةدئاع

1 

 ناويد - حوز ةراصع -



 يوانفح قيفوت دومحم

 000 - ىموق رعش

 جاحلا - اب دومحعم

 اي دومحم

 يوانفح قيفوت دومحم
 (م 151107 - 1هؤ4) (ه 18م 11

 2 .راشتسم

 «يعارز

 قحتلاو ارتلجنإ ىلإ رفاس
 اهنم لانو «جدربمك ةعماجب
 مولعلل سويرولاكبلا ةداهش
 «ىلوألا ةجردلا نم ةيعيبطلا

 ةنس ريتسجاملا ةجردو

 ىلإ كلذ دعب داعو 4

 ةعارزلا ةسردمب تابنلا
 ١975 ةنس يفو ءايلعلا

 ريتخا مث «نيتاسبلا مسقب
 دعب ةعارزلا ةيلكل ًاديمع
 ةعارزلا ةسردم مامضنا
 ريتخا امك :ةغماجلل ايلعلا
 . .ةعارزلل ًاريزو 897١ه ةنس
 ةغللا عمجمب ًاوضع بختتاو

ِ 

 يف بدألاو نكفلا مالعأ نم_ )١(

 2157٠ ل ١؟9 ص ندرألا

 ىف باتكلاو ءابدألاو بدألا

 .7867 .نص ندرألا

 مهاأبع

 ةيعمج سيئر ناكو

 ةنس ذنم ةيرصملا تارشحلا
 وضعو ء«هتافو ىتح

 ذنم ةيملعلا ثوحبلا سلجم
 بتك ةدع هلو 2١457 ةنس

 يف ترشن ثوحبو
 ةعارزلا ةرازو تاعوبطم
 ةيملعلا تالجملاو

 :اهنم ركذن «ةيزيلجنإلا

 .تابنلا ملع باتك

 ةواج نع يتابن ريرقت -
 .ناليسو

 - ممههلزناا غول كب عزن اطع 71028 هآ

 وبما

 :- 'اطع [مطعأاممعع ه1 ظسقأ 12د-

 , ةطاصتاإل ذه الأومف 5156هقأ5.

 - ] - اطعم ][مطعتاممعع 01 5660 ©هل-

 هانع ذص التونه 5126515.

 - 81ةصانتعتمشم 01 17 ءعءاهطا هك.

 - مومتعانا هنعمل 2هوولطأاا أعوذ هك

 اطغع اةلكدمأالا 01511

 - 256 1114 طامصنف هع ةنههتك""

 ركب وبأ - يموج دومحم

 ليعامسإ نسح دومحم
 )م ا١ةم/ا/ 2000 (ه ا ةالد د00

 .يمالسإ رعاش

 ًاماع نيسمخ- يف نويعمجملا (5)

 ص ١

 ليعامسإ نسح دومحم

 نرقلا لئاوأ يف دلو

 ةدلب يف يداليملا نيرشعلا
 ءرصمب ديعصلا فير نم

 يناعت تناك ةريقف ةرسأ نم

 ىقلتو .شيعلا ةوسق نم
 لقتنا مث «هتدلب ىف هميلعت

 ةيلكب قحتلاو ةرهاقلا ىلإ

 ماع اهيف جرختو مولعلا راد

 مولعلا راد ىفو 6م 1١

 .ةيرعشلا .هبهاوم تحتفت

 . .مولعلا رادب ًابلاط ناك.

 .ةعيبطلا فصو ىف داجأو

 ةماعلا لاوحألا نع ثدحتو

 يف رصف اهشيعت 3 تناك يتلا

 ” .تقولا كلذ

 . :هيف بتك اممو

 /ليعامسإ نسح دومحم
 - ىندعسلا ىفظصم

 ةأشننم :ةيردتكساإلا |

 .فراعملا

 نسخ دومجم -

 هملاع ىلإ لخدم :ليعامسإ
 زيزعلا دبع /يرغشلاأ

 راد. :ةرهاقلا  ىقوسدلا

 .فراعملا

 نسج دومحم رعش -

 تالواحم :ليعامسإ



 ليعامسإ نسح هدومحم

 - دواد سنأ /ىنفلا قوذتلل

 ةعابطلل رجه :ةرهاقلا

 ه 601/ .رشنلاو

 :يرعشلا هجاتنإ

 ,«خوكلا يناغأ» ناويد -

 لطأ . .هجاتنإ ةروكاب وهو

 «نيثرم عيط 2م ١ ع

 يف ةيسورلا ىلإ مجرتو
 .تانيتسلا لئاوأ

 ا9819١/ («ىنغأ اذكه» -

 .نيترم عبطو م

 .م 14948 ءءرفملا نيأ١

 .م9 «فذافصأو راثا-

 .«نيسوق باق»

 م 1555

 م او55 اكذب الد

 .م ١ة54م ,!؛نوهئاتلا» -

 1١959 21؛خزربلا ريدها

 نم يمحلم ديصق وهو 2

 باقعأ يف هبتك تيب فلأ

 .م 1951/ ةبكن

 «"«ضفزو ةالص» -

 .م ١ ا

 .ماؤالا «(«ةقيقحلا رهن)

 وهو «"بيغملا حاير# -

 هالا

 .ةريخألا هلامعأ مهأ نم

 ««فرعأ يذلا مالسلا»

 ةليوط ةيمحلم ةديصق وهو
 رعشلا ناجرهم ىف اهاقلأ

 ةنيدم يف ميقأ يذلا يملاعلا

 ايفالسغوي يف «اجورتس»
 «برعلا ءارعشلل ًالثمم

 ةدع ىلإ ةديصقلا تمجرت
 .تاغل

 .(هللا نم توص)ق

 .230بحلا

 هلامعأ تردص دقو

 .ةرهاقلا - حابصلا داعس

 ١5؟94) جم 5 به *١5١

 .(ص

 يرصحلا ليلخ دومحم

 (ماك١4-518١1)(ها 41+ 10

 ءىراقملا مومع خيش
 .ةيرصملا

 يف ةيمالسإلا ةوعدلا ءارعش 22(

 باتك ىف ثيدح هئنعو ىلا

 - هال ص ءافرظ ةقلامع
 ء١١ ص داورلا عمو ,4

 بدألاو ركفلا ريهاشم عمو

 مهتفرع ءالؤهو 2١1545 ص

 5١. ص

 يرصحلا ليلخ دومحم

 يف ميركلا نآرقلا ظفح

 نيعو ءهرمع نم ةرشاعلا
 ١445 ماع ةعاذإلاب ًائرقم

 ةسداسلا غلبي نأ لبق

 ءهرمع نم نيرشعلاو
 نرق عبر نم رثكأ ٍيضقو
 ةلود "ا! دوفو يف ابختنم

 دفوأ نم لوأ وهو «ةيمالسإ

 جراخلاب ةينيد تاثعب يف
 يف ميركلا نآرقلا ةوالتل

 تناكو ؛يمالسإلا ملاعلا
 ةيوعد ةيمالسإ رصانع هقفارت

 .مالسإلاب ةيعوتلل ةفقثم

 نآرقلا ظيفحتل ةسردمو

 .ميركلا |

 ةيمالسإلا ةبتكملل مدقو
 نآرقلا مولع يف ًاباتك ١

 هماكحأو ميركلا

 ."”هديوجتو

 هل باتك ىلع تفقوو
 يف يتالحر :ناو5تعب

 عباطم :ةرهاقلا - . مالسإلا

 ءه178١ - «يلرمشلا ةكرش
 .ص”

 .7387 - 78٠١ ص ةيصخشو



 تايد دومحم

 بايد دومحم -

 (ماخل 1(ه144 16

 نأ ذنم ثيدحلا يرصملا

 ماع ة«ةعبوزلا» ةيحرسم بتك

 بتكاهلبقو ء.م 5
 يلايل» و ««ميدقلا تيبلا»

 نم لوسر» و قفداصحلا

 لجر»و ءااريمت ةيرق

 ء'حوتفم باب» و ««بيط
 صصق ةعومجم بتك امك

 : اهنم

 .2يلبق نم تاطخ» -

 يف لالظلا» :نيتياورو -

 نمأر» و «؛رخآلا بناجلا

 ىلإ اتلوحت دقو .؟مومحم

 زاوحلاو ويرانيسلا ًاضيأ

 ,فءادعألا ةوخإلا» ىمليفل

 ."'”«نونجملاو اينوس» و

 دمحم ضاير دومحم

 م اوو؟1-918١7)(ه1115- 10

 .يسامولبد «يساينم

 ررب لوو ماع ةيبرحلا

 )١( علصيفلا  8١)صفر١4١4ه(.

 هاك

 سأرت نيح ةرم لوأل ةمسأ

 تاثحابم يف رصم دفو
 عم م ١444 ماع سدور

 اهنع ترفسأ يتلا ليئارسإ
 .ةندهلا ةيقافتا

 م 1965ويلويدعبو
 «ةيجراخلا ةرازوب قحتلا

 يف رصمل ًاريفس لمعو
 ماع ةدحولا مايق ىتح قشمد

 هدالبل ابودنم مث م ١64

 57 نيب ةدحتملا ممألا يف

 اريزو ني مث م 1954 -

 ١917/7 ماع ىتح ةيجراخلل

 انيمأ هيف بختنا ثيح م
 لظو «ةيبرعلا ةعماجنلل ًاماع
 ىتح بصنملا اذه ىف

 م ١91/94 ماع هتلاقتسا

 يسايسلا هلمع لصاو

 ردصأو ءًأرضاحمو ًاثحاب

 لوح بتكلا نم ديدعلا
 قافآو «يبرعلا فقوملا

 ةيضنقلاو ءمالسلا
 : اهنم ك0 ةينيمل افلا

 ايقيرفإو برعلا-
  (نيرخآ عم كارتشالاب)
 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب

 1١41 ءرشنلاو تاساردلل

 ناضمر) 18“ ع لصيفلا (9)
 . #2132 ص ا(ه 5

 دوعسلا وبأ دومحم

 .(ةيبرع اياضق)  .ه

 مسوملا تارضاحم
 -5٠  ماعل عباسلا يفاقثلا

 عم كارتشالاب) م 0١

  يبظ وبأ  (نيرخآ
 .ه ١417 :؛يفاقثلا عمجملا

 ضاير دومحم تاركذم

 5 ط د (م 1998 - )١948
 لبقتسملا راد :ةرهاقلا -

 ١: جم) ه ١ع «يبرعلا

 عارصلاو مالسلا نع ثحبلا

 جم ءطسوألا قرشلا يف

 يبرعلا يموقلا نمألا :*

 جم «لشفلاو زاجنإلا نيب

 دوعسلا وبأ دومحم

 ماودك 200 (ه1 41#

 داصتقالا ءاملع نم

 سلجملا سيئر .ىمالسإلا

 .يكيرمألا يمالسإلا

 نيوبأل نادوسلا يف دلو

 ىلع لصحو «نييرصم
 نم داصتقالا يف هاروتكدلا
 .ندنل ةعماجب داصتقالا ةيلك
 لودلا ةعماجل ًاراشتسم نيع

 بصانم ةدع ىلوتو «ةيبرعلا
 ةيفرصملا ةمظنألا ريوطتل
 .ةيمالسإ دالب ةدع يف



 دوعسلا وبأ دومحم

 ةعامج نم ناكو
 هاطعأ «نيملسملا ناوخإلا

 ةيلوؤسم انبلا نسح خيشلا

 ةنس ذنم ةيضايرلا ةيبرتلا
 .م 95

 ةباتكلاو ءملعلا ليصحت
 ةيداصتقالا ةمظنألا لوح

 هلو «ةيمالسإلا ةيسايسلاو
 تامهاسملا نم ديدعلا

 ىف ًاميقم ناكو .ةيفحصلا

)00 
 ١5٠ اه .

 : هتاقلؤم نم

 يف ةيسيئر طوطخ

 ىمالسإلا داحتالا : تيوكلا
 ١4٠  «ةيبالطلا تامظنملل
 هه

  رصاعملا ةاكزلا هقف -
 ءملقلا راد :تيوكلا - ؟ ط

 هه ١54

 )١/ ع عمتجملا )غ2(

 و 55 نص (ه

 ٠١:4 ١118/١/9 عا

 .(ه

 هال"

 )م ا١ةوال4 !19١ (ما وم _1"؟6)

 .خّرؤم .يراثآ ثحاب

 ةريصع ةيرق يف دلو

 نم جرخت «سلبانب ةيلامشلا
 ةيلكلا» برعلا نيملعملا راد

 ةنس سدقلاب «ةيبرعلا

 ايلعلا ةداهشلا لانو «< 07

 :ةيوناثلا سرادملا يملعمل
 ىف 1١95٠60 ةنس لسرأ

 ىف راثآلا ةساردل ةثعب

 «ةيلاطيإلا ايجوريب ةعماج
 ةينامورلا راثآلا سرد امك

 مث ءامورب راثآلا دهعم يف

 يف راثآلا دهعمب قحتلا
 انيثأ راز مث «ندنل ةعماج

 راثآلا ةسارد ىلع فكعو

 سيئر ناكو] .ةينانويلا
 باّئكلا داحتا ةطبار

 .[نييندرألا

 نيغعيرأ نم رثكأ ردصأ

 :اهنم ءاباتك

 «ميدقلا خيراتلا ءىدابم -

“1 

 /١979. ءبرعلا خيرات

1 

 ةئثئيدح تامولعم -

14 

 يدباعلا ناميلس دومحم

 «يبرعلا ملاعلا ةيفارغج
.١ 64685 

 «برعلا صصق نم

.١564 

  نامع ء«ءارتبلا راثآ

 لة

 .نامع «شرج راثآ -

 يف ةيومألا روصقلا -
 ١19484. «ةيدابلا

 ىلإ حافك نم ناريإ -
 .1509 ءحاجن

 «بعشو كلم :برغملا

 .نامع

 5 ءانخيرات نم

 .جم ” .ماوال4

 ىف ةيرثألا تايرفحلا -

 195٠. «ندرألا

 ١19854. «يبرعلا ملاعلا -

 ىلإ كيلفنك ةلحر

 اماثه 4#١8- قرشملا

 )ترجمة(  عمان  ١/ا١9.

 رحبلا تاطوطخم -

 . 1954 «تيملا

 «بيسجرلا فهك

 1 ةدسني

 ةانبو نويروج نب -



 يدباعلا ناميلس دومحم

 .1459 - نامع «ليئارسإ

 :1959 نامع

 ىف ةيمالسإلا راثآلا

 نامع ءندرألاو نيطسلف

. ١ 61/# 

 ةيحرسم «ةلوج لطابلل -

 .اةك8-

 «ءسيلجلا سينأ

 . ١ ال

  نامع «سيلج ريخ

 . الم

 اهيضام يف نامع

 .9١الا ءاهرضاحو

 ءانرايد ىف بناجأ

 .9١ال5  نامع

 ىضارألا ىف راثآلا
 - نونيك نيلتاك /ةسدقملا

  نامع  (ةمجرت)

301 

 ىودبلا هيوبيس دومحمم

 )م ١و4 11-0 (ه1 8-7

 .ظفاحلا «ءىرقملا

 47” ص نيرشعلا نرقلا

5 

 هال 5

 ةعباتلا .ءسْهتْبإ ةيرقب دلو

 | هدوجو ميركلا نآرقلا ظفح

 لضصحو .«رشعلا تاءارقلاب

 .ايماظن اهب ةزاجإ ىلع
 ( يف ةيلاعلا ةزاجإلا ىلعو

 ةعيرشلا ةيلكب ةيبرعلاو
 ١784 ةنس رهزألا ةعماجب
 ىف ريتسجاملا ىلعو .ه

 ١844 ةنس ةيعرشلا ةسايسلا
 يه

 دهاعملاب ًاسردم لمعو

 ًارضاحمو «دادغبب ىمالسإلا
 © ةفينح يبأ مامإلا ةيلكب

 ًارضاحمو «دادغبب نامعنلا

 ميركلا نآرقلا ةيلكب

 ةيمالسإلا تاساردلاو

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب
 .ىتح جّردت مث «ةرونملا

 ثاءارقلا .مسقل ًاسيئر نيع
 1١1505- ١417 نم ةيلكلاب
 هه ١50١ ةلس سردو .ه

 ةوعدلل يلاعلا دهعملا يف
 .ةروئملا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 نأ ىلإ ةيلكلا يف لظو
 .ىلاعت هللا هافوت

 ميلعتلل رّدصت دقو

 هيلع ىقلتو ءءارقإلاو

 يودبلا هيوبيس دومحم

 ٠ ىلع فرشأو «نورنيثكلا
 ' ,ميركلا نآرقلا ةيلك عوزشم

 تاءارقلابو «ميركلا نآرقلل

 .ةرتاوتملا رشعلا|

 ةنجللا وضع ناكو 4

 فحصم ةعجارمل ةيملغلا

 عّمجمب ةيوبنلا ةنيدملا
 .ةعابطل دهف كنلملا

 وضعو «فيرنشلا فحصملا
 .هيف ايلعلا ةيراشتسالا ةئيهلا .

 عاذي جمانرب هل ناكو
 ميركلا نآرقلا ةعاذإب ًايموي'

 :ناونغ تحت ةيدوعسلاب

 ؛ميركلا نآرقلا نم سؤرد»

 .ةينآرقلا تاءارنقلا لوح
 -«شقان امك .فرشأو

 ريتسجاملا لئاسر نم ديذعلا
 ةقلعتملا هازوتكدلاو 1

 .اهمولعو تاءارقلاب
 :ةيملعلا هلامعأ نمو

 ملع يفزيجولا-
 ىلع ًارّرقم ناكو :ديوجتلا

 يبأ مامإلا ةيلك بألط
 .دادغبب ةفينح

 تاءارقلا ضعب لوح

 تاءارقلا امّيس الو :ةينآرقلا

 لدج راثم تناك ىتلا

 ثحب) ةاحّتلا نيب شاقنو



 ناعبشلا دومحم

 لوألا ددعلا يف رشن ّيملع

 ميركلا نآرقلا ةيلك ةلجم نم
 .(ه 1١40 ةنس

 :ةينامثعلا فحاصملا -

 طبضلاو مسّرلا ثيح نم
 ةلجملا يف ًاضيأ رشن»

 .(اهسفن

 :نيّيلوصألا دنع رمألا -

 ةعيرشلا يف ةيزجلا -

 ةلاسر :ةّيمالسإلا

 .(هاروتكد)

 مولع يف ةركذم
 ىلع ةرّرقم تناك ؛نآرقلا

 ١45 ماع نآرقلا ةيلك ةبلط

00 

 ناعبشلا دومحم

 )م اة م تديلاهأ #4 لدرث)

 ءابدألا نمو ءميلعتلاو

 ةدع لمحت .سنوتب نيزرابلا

 )١( المدينة  ثارتلا قحلم ١/

 ١ه ةديرجلاو

 عا ساهسفن ٠١ )١9/

 ,.(ه 1/11

 هالو

 تاسارد هلو ءةيبرتلا

 .ةميق ةيمالسإ

 «ةديدع تاروشنم ردصأ

 نآرقلا نم نيأ» : باتك اهنم

 يذلا ؟«نآرقلا مجارت

 نيذلا ضعب اهيف عقو
 ميركلا نآرقلا يناعم اومجرت

 ."0ةيسنرغلا ةغللا ىلإ
 ا

 رّهطت لاعت :ًاضيأ هلو

 'ءاملعلا راد :سنوت - .لصو

 - نص 59" ءهده "8 لا

 ١(. ؛ةرسيملا تادابعلا)

 ةكبش دومحم

 (ماكتم 20 (هل 418 550)

 .لضاف ملاع

 نآرقلا مولع سّردم

 .ةديدع ةيعماج ةيملع

 رثإ رصم ىلإ داع
 .هلهمي ملو هب ملأ ضرم
 .كانه تامف

 1١7". ص نييسنوتلا ريهاشم (9)

 ىدونبألا باهولا دبع دومحم

 تارب هللا دبع دومحم

 (ماكو4-:00)(ها1408500)

 .دهاجم «ةيعاد

 ملعو ةيبرتلا ةدام ذاتسأ

 .موطرخلا ةعماجب سفنلا

 ةاعدلا زيمأ نم ناك

 ًاقلخو ًاكولس نيملسملا

 ًاعاجش ناكو ءًاركفو

 نوجسلا هتفرع . .ًاروسج

 مكح علطم يف ةيعويشلا

 ةيعاد ىقبو ..يريمنلا

 1 00. قحلل

 : هتافلؤم نم

 : هللا لوسر دمحم

  ةريسلا ىف تاسارد

 ءةوعدلا راد :تيوكلا

 اه ل505

 يدونبألا

 (ماقال4-:-:)(ها ه0

 .هيقف «يوغل «ملاع

 نم «دونبأ ةدلب نسم

 مج ءعضاوتم .رصم

 .بناجلا نيل «بدألا

 )١١/51/ ملا“ ع عمتجملا (9

 اى ص (ه ١4١4



 يدهشملا ىسيع دومحم

 تاحفنلا :اهناونع فرضلاو

 .ةيبهولا

 جهن ىلع ةديصق هلو
 نائملا ةحنم :اهامسأ ةدربلا

 : ناوكألا ديس حدم يف 000

 يدهشملا ىسيع دومحم

 (ماقتا 15960 (ه 1411 10)

 لجر ء«يرادإ «بيدأ

 .لامعأ

 «ةرونملا ةنيدملا ىف دلو

 ةفسلف سناسيل ىلع لصاح
 ةعماج نم سفن ملعو
 تاسارد نع الضف «.ةرهاقلا

 تاقالعلاو مالعإلا يف ايلع
 ةيالو.ةعماج نم ةماعلا

 «ةيكيرمألا نجشتيم
 1١8١ ماع نم لمع
 ةكرش يف ء.ه 47

 ىلإ لقتنا اهنمو ءوكمارأ

 لورتبلل ةماعلا ةسسؤملا
 ًاريدم (نيمورتب) نداعملاو

 نيب ام ةماعلا تاقالعلل ًاماع
 به 1١17956  4١ا/ يماع

 هيلع قفتا امل نايبلا عماج )١(
 نيدلا يكز دمحم /ناخيشلا

 :تيوكلا  مساقلا وبأ دمحم

 ءةيمالسإلا رائملا ةبتكم
 ١. الملأ هه 4

 هالك

 لامعألل غرفتلل دعاقت اهدعب

 عاطقلا يف لمعلاو «ةصاخلا
 .ةيراجتلا رومألاو صاخلا

 «تاعادبإلا ددعتم ناكو
 ةياورلاو ةصقلا بتك ثيح

 أدبو ءرغعشلاو ةيحرسملاو

 ماع بدألا باب قرط
 ةصق رادصإب هه 81/

 ناونعب ةليوط ةيعامتجا
 20 ةماستبلل

 - ةيصصق ةعومجم : يفكي

 يه 1١85٠٠ قماميلا عباطم

 .ص 1#

 ىجابلا دمحم دومحم

 )م اةمدال- ١5 05)(ه11 1_0

 «ءىضاقلا ءههيقفلا

 .رعاشلا «بيدألا

 يف ناوريقلاب دلو

 عماج ىلإ لقتناو «سنوت
 «ةمصانعلا سنوتب ةنوتيزلا

 ءءاضقلا كلس يف طرخناو

 ةمكحم يف ًاراشتسم نيعو

 ةنس يفو «ماربإلاو ضقنلا

 ةدعقلا وذ) “١7 ع لصيفلا (؟)
 ةماميلا ء7٠* صاه 05
 .(ه 1411/4/14 #16 ع

 يجابلا دمحم دومحم

 ىف ةباينلل اليكو ناك 0١

 .ايلعلا تايانجلا ةمكحم
 ةمحرلا عماجب ًابيطخ ناكو

 . .راكيمأب

 نم ديدع ىف كراش

 ذنم تالجملاو فحصلا

 :لثقم .م 1976 ماع

 ءريزولا «ةرهزلا .ةضهنلا
 ءةودنلا ءعوبسألا ءايرثلا

 زربأ نم ناك امك .لمعلا

 جمارب يف نيمهاسملا

 ءةيسنوتلا ةزفلتلاو ةعاذإلا

 نيسسؤملا ءاضعألا نم وهو

 «نييسنوتلا باتكلا داحتال

 ."؟نيفلؤملا بصخأ نمو
 :ةديدعلا هتافلؤم نم

 هةهمرح ىلإ هللا دفو

 :سنوت - . .يلعلا ةمكحو

 ١/8 «ةيقرشلا بتكلا راد

 .ص ؟54١ ىه

 :سنوت - ةيمالسإ ميق -
 ةظفاحملل .ةيموقلا ةيعمجلا

 ١9٠ ءميركلا نآرقلا ىلع

 .ص ١5١٠ ىه

 ءاضق نم ايلع لثم
 .؟سنوت ”  ط  مالسإلا

 51١. ص نييسنوتلا ريهاشم (*)



 هط دمحم دومحم هال يجابلا دمحم دومحم

 يال 85دو «باتكلل ةيبرعلا

 .ص 2375

 يف ءاضقلا ماظن -
 عم كارتشالاب) مالسإلا

 يوافضرملا قداص لامج
 (كرابملا زيزعلا دبع دمحأو

 مامإلا ةعماج :ضايرلا

 «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم
 .ص 7#17 هه 04

  ةدلاخلا ةزجعملا

 ةيموقلا ةيعمجلا :سنوت
 «نآرقلا ىلع ةظفاحملل

 - ص ١١9 عه 4

 نآرقلا ىلع ةظفاحملا)»
 2 ؛ ميركلا

 راد :سنوت - تاالاهتبا -

 .ةمالسوب

 (قيقحت) ميهاربإ نب بوقعي
 .ةمالسوب راد : سئنوت -

 قلخ نم ايلع لثم
 ةكرشلا :سنوت - مالسإلا

 ١9454 ءعيزوتلل ةيسنوتلا
 .ص ١:6 ىه

 «مالسإلا ءاول تحت -

 ه6

 .مالسإلا باحر يف 3

 ميمص نم صصق
 .ةايحلا

 .لضافلا يضاقلا -

 .ناوريق ءاضق خيرات -

 هط دمحم دومحم

 )م ا1ةو4م_اؤ١؟)(هاز4م_10)

 لوتقملا ؛ةوبنلا .ىعّدم
 - .ًادترم

 نودرغ ةيلك يف سرد

 يف صصختو «.موطرخلاب
 بهاذم سردو ءةسدنهلا

 عاونأ لكو .ةفسلفلا

 تزحلا سسأ .قطنملا

 مكوحو ءيروهمجلا

 نع .هسفن بجحو .نجّسو
 .سانلل جرخ مث ءايندلا
 . .ةيروهمجلا ةفيحص أشنأو

 ءةالصلا هسفن نع طقسأ

 نآرقلا ريسفت لوأتو

 ىعّذا ًاريخأو . .ميركلا

 نع لزانتي ملو «ةوبنلا
 مكح هيف دفن ىتح ,هئاعدا

 ةثالث لهمأ نأ دعب مادعإلا

 نع عوجرلاو ةبوتلل مايأ
 .©37بتي ملف هلالضو هرفك

 ص ىنادوسلا ركفلا داور ()

 ع عمتجملا ,#ا# 8

 (له14:6/ه/16) الذ*

 ءبتك. ةدع هيف ِتفلأ

 دومحم ةقيقح :اهزربأ

 ةلاسرلا ءوأ .هط دمحم

 ءن .د .م .د- .ةيذاكلا

 ىف) - ص 5١”# ءه 5

 ْ (ةفئازلا تالاسرلا بكر

 نأ هل مجرتملا داتعا دقو

 ًاباتك ةبسانم لك يف جرخي
 ثادحأ ىف هيأر هيف نيبي

 .ةعاسلا

 0 : هتافلؤم نمو

 نادوسلا روتسد سسأ -

 ةيلاردف ةموكح مايقل
 - ” ط - ةيكارتشا ةيطارقميد

 ١مل عن .د :نامرد: مأ

 هه

 .د  تاللاقمو لئاسر -

 ىه ١ "ة#" بن .د .6م

 قرشلاةلكشم

 «يسايس ليلحت :طسوألا

 1 ىملع لح «.ىخيرات ءارقتسا

 امال .ن .د :نامرد مأ -

 هم

 “هو عو كم 6# ص رح

 - 49 ص (ه1106/ه/98)
 /ه/١) الثا عاو 6

 ال "5 ص (ه8



 يميسن مظان دومحم

 يميسن مظان دومحم

 (ماكفأ :)(ها42019:50)

 :هيقف «تننط

 جرخت لئاسر ىلع فرشأ

 .يرشبلا بطلا يف ةديدع

 : هتافلؤم نم

 .(ج ”) ثيدحلا

 يزارطلا ريذن دومحم

 (؟ماقكا-.2:)(هال١411-50)

 .هيقفلا ءةمآلعلا ذاتسألا

 ؛يوبثلا دجسملاب سّردملا

 ةريثكلا فيناصّتلا بحاص

 .ةريفولا مولعلاو

 يف ؛ناتسكرت يف دلو

 رشع عباّرللا نرقلا لئاوأ

 ؛ملع تيب يف ؛يرجهلا

 حالّصلاو ٌئوقتلاب رهتشا
 دقو .ناتسكرت يف لضفلاو
 ؛هّمتأو ميركلا نآرقلا ظفح

 «تاءارقلا ضعيل هظفح عم

 دي ىلع ملعلا ذخأي أدبو
 فكع مث .هدالب ءاملع

 «ةميقلا بتكلا ةءارق ىلع

 سرد مث ءًاملاع راص ىتح

 نم رجاهو «ةيعرشلا مولعلا
 .يعويشلا مكحلا روج

 هألمب

 ةريخألا تاوئنَّسل ايفو

 ءاقبلا هسفنل راتخا هتايح نم
 .ًارواجم ةرّونملا ةنيدملا يف
 ةسائر لبق نم  نّيع دقو
 دجسملاب ًاسّردم  ءاضقلا
 تناكف ؛فيرشلا يوبتلا

 ءاسملا ىفو ءرجفلا ةالص

 ؛برغملاةالص دعب

 ءاهز ةقلحلا هذه تّرمتساو

 ةديطو ةلص ىلع ناكو

 .يمالسإلا ملاعلا ءاملعب

 نم ريثكلا فّلأ دقو
 :اهنم «بتكلا

 ميركلا نآرقلا ةمجرت -

 ةغللاب هريسفت عم

 .ةّيناتسكرتلا

 صضاير ةمجرت

 ةعبرأ ىف نيحلاَصلا
 يووثلا مامؤلل تادّلجم
 .ةيناتسكرتلا ةغللاب

 مامإلا هقف ةمجرت -

 يبأ مظعألا مامولل ربكألا
 .نامعّتلا ةفينح

 .رصبلا رون ةمجرت

 نع باتك ةمجرت -

 .جحلا

 يزارطلا ريذن دومحم

 نع باتك ةمجرت

 .مايّصلا

 - ةيذومحم تاسدسم -

 .ةيكرتلا ةغّللاب ةّيرعش تايبأ |
 نيرجاهملا لاح ضرع

 .ةيكرتلاب

 - ةيدومحم تاّيعابر -

 .ةّيسرافلاب

  ديحوتلا باتك

 .باهولا دبع نب دمحمل

 ةغّللاب - يواحلا مظتلا -

 .ةّيبرعلا

 دئاصق ةعومجم -
 .«0ةئيرع

 يف موظنملا رهوجلا
 .ةّيبرعلاب  مولعلا دانسإ

 ىلع نسحلا َدّرولا

 .ةّيدروألاب  نمّزلا.يدسفم

 نم ديدعلا كانهو

 ؛ةينيدلا لئاسرلاو تابّيتكلا

 نأاهل ضّيقي مل يتلا

 دئاضقلا» ينعيامبر )١(

 هعمجي ماق يذلا «يدومحملا

 يمالسإ نيمأ دمحم ةهرشنو

 : عباطم : ةدج - يناتسكرتلا

 مه 184 «يناهفصألا راد

 .ص ه5



 افولا وبأ دومحم

 ."”عبطت

 افولا وبأ دومحم

 )»م ا١ةإ5-١١5١)(ه1556-6)

 .رعاش

 نم «سريدلا ةيرق يف دلو
 يف ةيلهقدلا ةظفاحم لامعأ
 دهعم يف مظتنا .لينلا اتلد

 «تاونس ثالث ينيدلا طايمد

 هرمع نم ةرشاعلا غلب املو

 هقاس يف ةلعب بيصأ

 نم اهرتب تضتقا «ىرسيلا

 تحبصأف .«ذخفلا فصتنم

 ىلع هرمع ةقيفر ةزاكعلا
 !ًاماع نيعبس ىدم

 ًاميتي هل مجرتملا دفوو

 قحتلاو ؛ةرهاقلا ىلإ
 ام ناعرس هنكل ءرهزألاب

 ةمقل لجأل ةساردلا رجه
 ةءارقلا تناكو .شيعلا

 نأ عاطتساو «ىلوألا هتياوه

 تناكو .هسفنب هسفن فقئي
 «ناميإلا» ىلوألا هتديصق

 هبيج يف اهاوط مث ءاهمظن

 يردي ال وهو تاوئس ثالث
 اهرشن مث !اهب عنصي اذام

 قحلم) ثارتلا نم ناولأ )١(

 /ه/١ - 945608 ع (ةنيدملا

115 

 مل4

 دعب تلاتتو «فطتقملا ىف
 ةلجملا ىف هدئاصق كلذ
 «ولوبأ» ةلجم يف مث ءاهسفن

 هذه ىلإ ٌمضناامدعب
 !ةعامجلا

 دمحأ رعاشلا ناكو

 يلع هيلجن ىصوأ دق يقوش

 ىلإ ادهعي نأب نيسحو
 نود نم - افولا ىبأ رعاشلا

 ىلع فارشإلا يف - هاوس
 ناويد ءازجأ ةيقب رشن
 ًالعف ماقو «تايقوشلا»

 ءزجلا رشن ىلع فارشإلاب
 .ىناثلا

2 

 .ىف لثمتتف هراثآ امأ

 و «باشعأ» هنيواود

 «ةقرتحم .سافنأ» و «قاوشأ)»

 «ةينيد ديشانأ) و «يرعشا و

 ناونع» و «ةينطو ديشانأ» و

 دقو ء؛ديشنلا» و «ديشنلا
 عومجملا هناويد ردص

  افولا وبأ دومحم» ناونعب

 تاساردو هرعش نيواود

 تناكو .«هيرصاعم مالقأب

 هل تردصأ فاقوألا ةرازو

 هنم تدعبتسا امدعب هناويد

 دئاصقو بحلا دئاصق عيمج

 ةمدقمب ردصو «تاحطشلا»

 ميلحلا دبع رهزألا خيشل

 ناويد ققح امك .دومحم

 ةفيلخ نب نيدلا يبحم

 «ةميتيلا» ةديصقو «نييلذهلا .
 ىلع مجرتمك همسأ عضوو

 «رتسفلس ناس ةميرج# ةياور
 ىلع رصتفا هرود نأ عم

 .رشانلا

 :ناوئعب باتك ردصو

 رعشلا ةلحر ..افولا وبأ

 - ديعس يحبتف /تايركذلاو
 .©0فراعملا راد  ةرهاقلا

 (م1518-15844)(ه 14014 1ا"ه/)

 .صاق «نيدأ

 يف نكاسم ةنيدمب دلو

 مث «ةيقداصلاب ملعتو «سنوت

 ىلوتو «سيردتلاب لغتشا
 قحتلاو «ةبتكم ظفاح ةمهم

 ءاسنرفب نوبروسلا ةعماجب

 هاروتكد دادعإ يف عرش ثيح
 «ةيبرتلاو ةرسألا» لوح

 هتافلؤم ةرازغب رهتشا

 تزاتما يتلا ةيصصقلا

 عمتجملا عقاو ريوصتب

 تاياورلا اهنم «ءيسنوتلا

 ١١594 )4/١١/ ع ةايحلا (؟)

 ريهاشم عم ء(اه 06

 ١5١٠. ص بدألاو ركفلا



 ينامغللا راتخملا

 ««ةرجشلا» : ةيلاتلا ةعوبطملا

 .«بالكلا قوس» ««دامرلا»

 ناك ةديدع تافلؤم هلو

 دعأ امك «عبطلل اهدعأ دق

 تانويزفلت ةدعل تالسلسم
 .(0ةيبرع

 ينامغللا راتخملا
 )م اةوالال د 156107 (ه اتم 0/١

 .ديدجلا رعشلا داور دحأ

 نم تارازلا ةيرقب دلو

 جرختو «سنوتب سباق ةيالو'
 مولعلاو بادآلا ةيلك نم

 ه ١95 ةنس ةيناسنإلا

 ةغللا ىف ةزاجإلا ًازرحم

 .بادآلاو ةيبرعلا

 نأ ىلإ هتلوفط ذنم ةدعملا

 يف يفوتو ىفشتسملا لخد
 .ًاباش ةروكذملا ةئسلا

 ."”عوبطم رعش ناويد هل

 ليكولا راتخم
 ١10:0 ك١ ه()1911١-544ام(

 .دقان ءرعاش «بيدأ

 )١( ص نييسنوتلا ريهاشم 577.

 59 ص نييسنوتلا ريهاشنم (؟)
- 5058 

 ادم

 تاعماجلا ىجيرخ دحأ

 يف هاروتكدلا لان «ةيسنرفلا
 ةرهاقلا ىلإ داعو ةفاحصلا
 ناديملا ينف لمعيل

 يتديرجب قحتلا «يفاحصلا

 ء(روتسدلا)و (نماسألا)

 فحصلا:ىف بتكو
 يتلا ةيبدألا تالجملا و

 (وللوبأ) ةسردم دعب تردص

 هذه طاشن يف كرتشاو

 اهتلجم يف ررحو «.ةسردملا
 .«لاوطلا ةيدقنلا لوصفلا»

 (ةلاسرلا) ةلجم ىف بتك
 .(ةفاقثلا) ةلجمو

 لمعلاب قحتلا كلذ دعبو
 ذنم ةيبرعلا لؤدلا ةعماج يف

 م ١948 ماعاهمايق ءدب

 ةيفاقثلا ةرادإلا ىف .لمعيل

 دفولاب لمعلل بدن مث ءاهب
 ةيبرعلا لودلا ةعماجل مئادلا

 ءم ١964 ماع فينج يف

 ىلوتيل ةرهاقلا ىلإ داعو
 ةعماجلاب ةيداصتقالا ةرادإلا

 دهعم ةرادإ مث «ةيبرعلا
 ريتخا دقو .تاطوطخملا
 رعشلا ةنجل يف ًاوضع

 «بادآلاو نوئفلا سلجمب

 ةيموقلا سلاجملا يفو
 ىف ًاوضعو ؛ةصصختملا

 ةعاذإلاب صوصنلا ةنجل
 .اهريغو

 ليكولا راتخم

 «ةيبدأ لامعأ ةدع هلو

 : اهنم

 ثيدحلا رعشلا داؤر -

 نأويد» ملاحلا قروزلا -

 .م 195 ءكرعش

 ةداعس» ةصق ةمجرت -

 .يوتسلوتل «ةرسألا

 ذيملت» ةيحرسم ةمجرت -
 .وش درانربل «ناطيشلا

 رجات» ةيحرسم ةمجرت

 .ريبسكشل «ةيقدنبلا

 .تايركذلا  بكوم

 .(رعش ناويد#»

 ناويد» هط باب ىلع -
 .(رعش

 "هلك ىبنلا ءارفس -

 لتيند .د.ا/بويإ

 ةنجل :ةرهاقلا  (ةمجرت)

 اه موك «ىبرعلا نايبلا

 فلألا) - .ضص 67

 41 ؟ باتك

 ةيلودلا ةنيدملا : فينج

 ىدامج) ١5 ع لصيفلا فرفإ

 ص ءعهض ١41054 (ىلوألا
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 يرهطملا ىضترم

 «بعغشلا راد :ةرهاقلا

 .ص 16 يه "9و5

 :تايركذلا بكوم -
 راد :ةرهاقلا  رعش

 .فراعملا

 /ةيوجعأب انوجن

 - (ةمجرت) دلياو نوتنروث
 «مالعإلا ةرازو :تيوكلا

 نم) ص ١57 هاه 6

 .0/4 ؛يملاعلا حرسملا

 يرهطملا ىضترم
 (ماكفخ 520 (هل 4 )

 .كلمل ا ةروس ريسفل 8

 .نآرقلا يف ركفتلا -

  .نآرقلا يف ةفرعملا
 .داشرإلا ةرازو :نارهط

 ها

 ةايحلاب لدتسي نآرقلا -

 هتالاحو داهجلا

  .نآرقلا يف ةعورشملا

 هما

 مالعإلا ةمظنم :نارهط

 .ه404١ «ةيلودلا

 نم ةلأسمو نآرقلا -

 .ناريإ  .ةايحلا

 نآرقلا ىلع فرعتلا -

 ةمظنم :نارهط  ..ميركلا

 اها 5.

  .نآرقلا ةفرعم

 نآرقلا ةسسؤم :ناريإ

 هآأ ٠ ؟ ءميركلا

 :نآرقلا ريسفت

 .©"”ةصاخو ةماع تارضاحم

 يف ةأرملا قوقح ماظن -

 نارهط .* ط .مالسإلا

 تاقالعلل ةسائرلا ةينواعم

 ها5#*ا/ «ءةيلودلا

 . صال

 -.حورلا ةلاصأ -

 باتكلا راد :توريب

 .ها507١ :يمالسإلا

 همجرت / يهلإلا لدعلا

 دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم )١(

 ءال٠١ص ةيمامإلا ةعيشلا
 لكك للا ءلءلا حح

 5ك ةدفحبي دقك

 ,ينوج دوعسم

 : توريب -. يناقاخلا معنملا

 ها" «يداهلا راد

 . صامل

 يف ةيمالسإلا تاكرحلا -

 ' :يرجهلا رشع عبارلا نرقلا
 .ليلحتو ةسارد

 / ةيداملا وحن عفاودلا -

 : توريب .؟ط -.يريخستلا

 «فراعتلا راد : غيلبتلا راد

 هلآ

 ةايحلل ىماسلا فدهلا

 .ةيناسنإلا

 ينوج دوعسم
 (ماق198-61)(ها1411- 11090

 .صاق ءرعاش

 ةيلكلا ىلإ بستتا -. ةيقذاللاب
 مث ءاهنم جرختو ةيركسعلا

 ىلع لصحف ةعماجلا لخد

 ناكو .قوقحلا يف ةزاجإ

 عرف سيئر يبصنم لغشي
 ىف برعلا باّتكلا داحتا

 عافدلا ريدمو «ةيقذاللا

 سوطرط يف يندملا
 .ةيقذاللاو

 ءرعشلاو ةصقلا بتك

 كنم هدذئاصق رشتو

 فحصلا ىف تانيسمخلا



 يودبلا تجهب ىفطصم

 ةيلحملا تايرودلاو

 ةلجم اميس ال «ةيبرعلاو

 ةلجمو بعشلا شيج
 .داضلا ةلجمو .ةطرشلا

 .. ةفاقثلا ةلجمو

 : هلامعأ نم

 بعشلاو بحلل تاينغأ -

 .1958 «(قشمد

 - (رعش) لظلاو بهللا

 «ةيسايسلا ةرادإلا :قشمد

 1و

 ناتوطخ كنيبو ينيب -
 (ثيدحلا رعشلا نم دئاصق)

 باتكلا داحتا :قشمد

 .ص 8 015 «برعلا

 - «ةياور) 4 مقر غالبلا -
 باتكلا داحتا :قشمد

 .ص مبب لودم «برعلا

 رودت ةياور ةطوطخم هلو
 اهعقاوو تانيتسلا ةرتف لوح

 ؟عا؟ جم بتكلا ملاع قفز

 نم (ه ١417 رخآلا عيبر)
 مجعم «ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر
 ءاضعأ 5/١#: ةيروس باّتك

 ص برعلا باتكلا داحتا
 مالعإلا ليلد 5

 .537 ص مالعألاو

 هم"

 يودبلا تحهب ىفطصم

 (م15ؤ1 15١1 (هاو117؟ 1”

 .رعاش

 ًاسّردم ناك .بلخ نم

 دم ءقشمدب ٍةفرح َملعمو

 .نرق فصن لالخ ةيبدأ

 نيواودو تافلؤم فلخو

 :اهنم «ةديدع ةيرعش

  .ةلمهم قاروأ

 «ثيدحلا رشنلا راد :بلح

 .صا865٠ ما

 رعشلا نم تاراتخم -

 :توريب -..ثيدحلا يبرعلا
 م4 ءراهنلا راد

 .ص 076

 - .سماخلا دعيلا -

 «ءلايجألا راد :قشمد

 .صا"«ا/ موا

 راد :توريب  .ةيبوروأ

 ماقال ءحاجنلا

 .صا6٠

 - .ةحرم ةداج تاالحر

 ةكرش عباطم :[ةرهاقلا]

 ءةيقرشلا تانالعإلا

 .ص*86 ماقال

 4١(. ؛ةيروهمجلا باتك)

 يرحبلا بيبحلا ىفطصم

 نعو انع مالك -

 < ىلإ هينوي © نم :ليئارسإ
 ء[ان 3 :م .د] .ربوتكأ

 . صال ةا/ ,ماوالا#

 .(ةيروهمجلا باتك)

 - .ايارملا هجو بعتكم

 «سودرفلا ةعبطم :قشمد

 .صا١4١ ءماؤالظ

 راد :تدوريب .ملاحلا

 م٠148 «ةدحولا

 .صال"#

 قيقحتو ةسارد) :يبلحلا

 عباطم : قشمد - .(حرشو

 م٠6 ةيسايسلا ةرادإلا

 .صا٠”3/

 - .يتلوفط نم دئاع

 عباطم :قشمد ١.  ط

 0 ةيسايسلا ةرادإلا

 .""صا)75 ماوه

 يرحبلا بيبحلا ىفطصم
 (م155 -590١1)(هاك١٠ ل61

 .رعاش «بيدأ « سّردم

 هٌعا جم بتكلا ملاع قففز

 نم (ه ١41 ناعيبرلا)
 .ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر



 هم؟ يتاجيوجلا ديحو دمحم نب يدمح ىفطصم

 «سنوتب ةنقرق يف دلو
 ةيلهألا ةداهش زرحأو

 دهعملا نم ليصحتلاو

 ميلعتلا لوازو «ينوتيزلا

  96١)دانغبب ئلاعلا

 )19686  ةرهاقلابو 06

 ةزاجإلا زرحأ ثيح (

 سيردتلا لوازو «ةرهاقلا

. 

 .سنوتب

 هرعش نيواود نم

 : ةعوبطملا

 «ساروأ «ءديبعلا ةروث

 .ناكربلا ةصقر

 :ناولعب ةسارد هلو

 9 . لوهجملا ءىنبلا : ىباشلا

 25 ل 2ءقشمد

 ."0ةطوطخم تاساردو

 يتاجيوجلا ديحو
 (ماذكا 18680 (ه١41١- ١16

 .ءىراق «كراشم ملاع

 ىلع أرقو ءقشمدب دلو

 )١( نص نييسنوتلا ريهاشم 7"

 ا

 ىلوتو «مالعألا اهئاملع

 «ةدم يومألا عماجلا ةرادإ

 ةينانسلا عماج يف ّمأو

 همايق ىلإ ةفاضإلاب ءهريغو
 .ةباطخلاب

 كلذ بناج ىلإ ٌمتهاو
 ءميركلا نآرقلا ميلعتب

 نم ةعامج هيلع ظفحو
 لهأ نم اوناك بالطلا

 .نيروهشملا ملعلا

 تاحصأل ىدصت دقو

 رظانو «ةعدتبملاو ةلاضلا

 هل ناكو ءهةسواسقلا
 در املثم .ةقفوم تاللوج

 ةيداملا تايرظنلا ىلع

 . . ةكيدحلا

 :راثآ نم كرت اممو

 درلا ىف نيبملا قحلا.

 .نيلاجدلا ةينايداقلا ىلع

 درلاو ةيمالسإلا ةديقعلا 2

 .نييداملا تايرظن ىلع

 لئاسرلا نم ةلسلس

 2 .؟9ةباصإلا :اهامس

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات (؟)

 /“ يرجهلا رشع عبارلا

 هد

 ينيمخلا ىفطصم

 يدلاخ ىفطصم

 (ماقالا د1 456) (ما1191/- ١م

 بتاك «بيدأ «بيبط

 3 .يمالسإ

 سردو «توريب يف دلو

 .ةيكيرمألا

 اياضقلا نع هعافدب فرع

 ."”ةيمالسإلاو ةيموقلا

 : هراثآ نم

  .ملسملا نائبل رضاح

 توريب ةعماج :تثوريب

 ءها#”ةال ةةيبرعلا

 قئاثو)» - . صو”

 .(5 ؟ ةينانبل تاساردو

 يف رامعتسالاو ريشبتلا -

 عم كارتشالاب) ةيبرعلا دالبلا

 ؛اذيص  .(خورف رمع

 «ةيرصعلا ةبتكملا :توريب

 .ص ؟99 هاك

 .ةدالولاو لمحلا -

 ينيمخلا ىفطصم

 (ماقالا- ٠000 (ها لال دز

 .ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع نم

. ١48 



 ؟
 رويز ىفطصم

 ميعزلا مع نباوه
 يوسوملا هللا حور .يناريولا
 .ينيمخلا

 تماقو ..فجنلا ىف لت

 ينيمخلا ربجأو ءتا رهاظملا

 .قارعلا ةرداغمل اهرثإ ىلع

 نآرقلا ريسفت» :هل ردص

 داشرإلا ةرازو نع «ميركلا 1

 يف .«نارهطب يمالسإلا
 ملو ء.ةمخض ءازجأ ةعبرأ
 .20فلؤملا هلمكي

 رويز ىفطصم
 (م )ه1 تتر

 .سفن ملاع

 سفنلا ملع مسق سسؤم

 ىف ءاملعلا زربأ دحأ

 ةيملع ةلجم لوأ رادصإ

 ةنلا ملع يف ة 0

 ّدمأو «يبرعلا ملاعلا يف

 نم ديدعلاب ةيبرعلا ةبتكملا

 نرقلا ثادحأ يف ةركذتلا )١(

 مجعم 4 ص نيرشعلا

 ةعيشلا دنع ةينآرقلا تاساردلا

 ”2.٠١9 155١. ص ةيمامإلا

 :ريخألا ردصملا يف هتافوو

 ه8

 كين

 ."”سفنلا

 : هتافلؤم نمو

 يسفنلا ليلحتلا يف -

 داؤف دمحأ عم كارتشالاب)

 :ةرهاقلا  .(يناوهألا

 .ىموقلا داشرإلا ةرازو

 ليلحتلاو يتايح

 ةمجرت) ديورف /يسفنلا
 معنملا دبع عم كارتشالاب

 ل .”طد .(يجيلملا

 .فراعملا راد : ةرهاقلا

 نمحرلا دبع ىفطصم
 (ماوو'ك -512١1)(ه111-*2)

 .يئانغ رعاش

 ةيرصملا ةعاذإلاب لمع
 ءم8#19 ماع اهئاشنإ ذنم
 اهقيرط ذخأت هدئاصق تأدبو

 ماع «ةلاسرلا» و «ةفاقثلا»

 يف رشن امك م45

 0 .اهتمدقم يف «مارهألا»

 .ةيماعلاو ىحصفلاب ةينغأو

 ىدامج) 157 ع لصيفلا (9)

 .177 ص (ه 1١51١١ ىلوألا

 يترحسلا فيطللا دبع ىفطصم

 :هتيواود نمو

 نحلا»و «تايفطصملا»
 نماو ء؛«عيبراو ..«دولخلا

 يلايل»و ,«ةايحلا يناغأ
 تاينغأ»و ءاءىطاشلا

 ءىطاشاو ء«بلق

 ."0«تايركذلا

 فيطللا دبع ىفطصم

 يترحسلا
 (ماو4* 9:52١1(ه1# 100

 ررحم «يبدأ دقان

 لانو قوقحلا سرد .رصمب

 ماع قوقحلا سويرولاكب
 ءسيراب ىلإ رفاس . 1975

 يف لمعيل اهنم داع مث
 ءاماع رشع ةتس ةاماحملا

 ءايموكح ًافظوم لمع مث
 ءفئاظولا فلتخم يف

 بدألا ةطبار سأرو

 .م1988 ماع ثيدحلا

 ريرحت ةئيه ءاضعأ نم ناكو

 يف ًاوضعو «ةفاقثلا ةلجم

 نونفلل ىلعألا سلجملا

 ةعامج وضعو «.بدألاو

 ىدامج) 19١ ع لصيفلا (7
 ض ء(اه 1١51١ ىلوألا

 كرا



 214448 ماع ثيدحلا دقنلا

 :اهنم ةريثك ىرخأ بتكو

 .نوذدجم ءارعش -

 ةيبرع ةيجولويديأ -

 .ةديدج

 لالخ نم يبدألا دقنلا

 .يبراجت

 .ىبدألا نفلا

 .نورصاعم ءارعش -

 ىف ةيدقن تاسارد -

 .رصاعملا بدألا

 يف ةيدقن تاسارد -
 .رعشلا

 ,"0ةيبدألا ةلاصألا

 .يبدألا نفلا

 .مويلا رعش -

 ىلإ ولوبأ نم :ةيبدألا انسرادم )١(
 ص ثيدحلا بدألا ةطبار
 .(كردتسملا رظناو) ."؟

 .ةيعرشلا

 ثيدحلا مولع ذاتسأ

 ريمألا ةعماجب فيرشلا

 ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع

 ءاملعلا نم  .ةنيطنسق ةنيدمب

 اومهاس نيذلا نيزربملا

 .ةنيطنسق ةنيدمب يفوت
 قف هنطام ف هذ

 .  رصمب هنطوم يف نفدو

 :ةيملعلا :هراثآ نم

 يف يداصتقالا ماظنلا

 رصع ةياهن ىلإ هيك لوسرلا
 راد :ضايرلا - .ةيمأ ينب

 "مه" بمهؤ٠عه .مولعلا

 .ص

 ةيفرصملا لامعألا

 #8 نس د5 .مالسإلاو

 بتكملا .تارووريب

 ةبتكم :ضايرلا ؛ىمالسإلا

 لوألا عيبر) 1١١6 ع لصيفلا قفز

 .(ه 65

 غابدلا دارم ىفطصم همه يرشمهلا هللا دبع ىفطصم

 "554 فها55"#  «نيمرحلا .ةعيبطلا بدأ ةلجم :ريرحت سيئرو «ولوبأ

 . ص .ىركذلل راهزأ .مامإلا ةلجمو « يبدأ :

 00 ١95 ماع هل ردص -
 يتاجن - يرمعلا ىفطصم يرشمهلا هللا دبع ىفطصم | ««ةعيبطلا بدأ» هباتك

 يئذص | مرومم 0 هل45 5:02 | راهزأ» ناونعب ناويدو

 غابدلا دارم ىفل مولعلل ذاتسأ .يداصتقا ]| 21947 ماع «ىركذلا

 0م با4548)(ه١15 1"

 سا اما ع

 .يوبرب حرؤم

 هتايح ينس مظعم ىضق

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةمدخ ىف

 يف مث نمو ءنيطسلف يف
 ةرجهلا دعب ةيبرعلا راطقألا
 ىف كلذكو م

 ةينادلبل ىخيراتلا فيلأتلا

 مانع ينفو .ةيسرافلاو

 شيجلاب قحتلا م1

 م١1 ماع دعبو « ىبرعلا

 ةيميلعتلاو ةيوبرتلا هتايح أدب
 .ةليوطلا

 ةيباتكلا هتايح أدب دقو
 هتايح تايادب ذنمف ءًاركبم

 يف طباضك .ةيملعلا
 لوو ينامثعلا شيجلا

 هتاركذم نيودتب موقي ناك
 عمجييو .هتادهاشمو

 فتصيو  رابخألا



 غابدلا دارم ىفطصم

 هلمع دعبو .تامولعملا

 «ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف

 هدالب ددهتي ام سسحتي أدب

 .ةيدج رطاخم نم نيطسلف
 تامولعملا عمجب ذخأف
 ندملاو ىرقلا لوح

 ًاقفوو «عقاوملاو لئابقلاو

 ةدام نم هل رفاوت امل

 اندالب» وهو «هبتسك

 ربتعي يذلا «نيطسلف
 .ةلماش ةيناديم ةعوسوم
 ىلع «باتكلا عبط مت دقو

 .ىف نييعماجلا ةطبار ةقفن

 باتكلا اذه الولو «ليلخلا

 رشع دحأ نم فلأتيو

 ةيزغلا رايدلا يطغت ءاءزج
 اهيفامي عبسلا رئبو
 ءكركلاو ناعم ىتظفاحم
 امب «ةيسلبانلا رايدلاب ًارورم.
 (طلسلا) ءاقلبلا ةظفاحم اهيف
 امب ةيفايلا رايدلا مث .دبرإو
 مث ليلخلاف «نامع اهيف
 .سدقملا تيبف ليلجلا
 اذه تاحفص ددع غلبو

 نم ةحفص ال88١ فلؤملا

 :ريبكلا عطقلا

 بتكلا فلأ ,«ةقباسلا

 همك

 : ةيلاتلا

 :افاي ءةيرقلا.ةسردم

 اه «برعلا ةعبطم

 قرشلل ميدقلا خيراتلا -

 1968١. .سدقلا «ىندألا

 ةعبطم :نامع «نيطسلف

 .1946ه5 «لالقتسالا

 اهيضام :رطق

 راد :توريب ءاهرضاحو

 ١19517. «ةعيلطلا

 ةيبرعلا لئابقلا -
 اندالب يف اهلئالسو
 راد :توريب ءنيطسلف

 .191/8 «ةعيلطلا

 خيرات يف.زجوملا -
 اهدوهعو ةيمالسإلا لودلا

 «ءنيطسلف اندالب يف

 .ةعيلطلا راد :توريب

18 

 خيرات يف زجوملا -

 يف اهدوهعو ةيبرعلا لودلا
 : توريب «نيطسلف اندالب

 1948٠. ةعيلطلا راد

 ةيبرعلا ةريزجلا

 يعرم ىفطصم ىفطصم

 اا

 يعرم ىفطصم ىفطصم
 (ماقخلا/ 15 1؟)(ه15 خ8 -

 .يوغل .ماحم « ضاق

 ةريزجلا ةيرقب دلو

 رفك ةظفاحم ىف ءءارضخلا

 ةيريخلا ةيعمجلا ةسردمب

 «ةيردنكسإلاب ةيمالسإلا

 ..م195" ةنس قوقحلا

 نأ ىلإ «ةاماحملا سرامو

 ةنس ىفو ..ةيردنكسإلا

 . .ةلودلل ًاريزو نيع 4

 هراتخاو . .ةاماحملل داع مث

 .هيف ًالماع

 ىئقلأ تاسارد هل تناكو

 ةبلط ىلع تارضاحم اهضعب

 م/م 4 عيقفألا )0(

 جم بتكلا ملاع ءم 8

 (ه١٠141 بجر)١ م١

 «ةيفاقثلا نيطسلف ةلاسر نم

 يف بدألاو ركفلا مالعأ نم

 237٠٠١ 1998 ص نيطسلف

 ٠١/77/ ةروثلا نيطسلف

 فابدألاو بدألا ءم 8

 يف نورصاعملا باتكلاو

 .757 ص ندرألا



 يبايذلا دلخم قلطم

 بدتنا نيح قوقحلا ةيلك
 1١994 ماع اهيلإ

 ةئس افلأو م٠

 ةيلوؤسملا :هباتك م5

 نوناقلا يف ةيندملا
 .©"”يرصملا

 يبايذلا دلخم قلطم
 م1547 -77١(ه14# 5*١

 .يمالعإ رعاش

 ًاعيذم ةليوط ةرتف لمع
 وهو «ةيدوعسلا ةعاذإ يف
 لقح يف نيلماعلا زربأ نم
 ناكو .هدلبب مالعإلا
 فهرم ءًائاتف ءأرعاش
 ."”سحلا

 : هيف بتك اممو

 ةمجرت هلو "68 .01”7/ ص

 ةاماحملا :بساتك يف ةيفاو

 ميلحلا دبع /نوناقلا ةدايسو

 ةغللا عمجم ةلجمو «يدنجلا

 عيبر) 56 ج (رصم) ةيبرعلا
 35١0. ص ا(ه 1408 رخآلا

 4عا# جم بتكلا ملاع (90
 ء(اه 3140 رخآلا عيبر)
 ىف ثيدحلا رصعلا ءارعش
 2٠١5/١ برعلا ةريزج

 باتكلاو ءابدألا ةعوسومو

 ءارآ ء”اله6١/4 نييدوعسلا

 .؟65 - 594 ص :راكفأو

 2 يدانلا

 6همس/

 خيرات :يبايذلا
 فيرشلا/تايركذو
 :ةدج  .ناطلس نب روصنم

 .ه04١5١ «يبدألا يدانلا

 : هلامعأ نمو

 .ىراذعلا فايطأ ناويد -

 5 «ىبدألا يدانلا :ةدج

 .صالاه ها

 : ةدج .يداشلا ءانغ

 هده 5

 .صاالال

 ىلإ مركألا ءوجللا -

 هلمدق/مظعألا هلإلا

 ؛ينرقلا هللا دبع نب ضئاع

 حلاص نب دمحم هححص

 هعبط ىلع فرشأ ؛نيميثعلا
 5 .يطنشلا حلاص دمحم

 «سلدنألا راد :لئاح
 .صأ# ه1

 ةيفاقث تارضاحم

 برع نيسح عم كارتشالاب)
 :ةدج  .(قودص ىضارو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا
 ءها٠5 - «نونفلاو ةفاقثلل

 0000 .صلا

 وسيس نيعم

 (ماومك 14190(ه144 196)

 .رعاش 8

 وسيسي نيعم

 .ةلتحملا نيطسلف نم
 يف ةينطولا هدئاصق رشني أدب
 ىلإ (داحتالا» ةفيحص

 عم «ةيرحلا» ةفيحص بناج

 يمركلا ميركلا دبع رعاشلا
 لوأ ردصأ .(ىملس وبأ)

 هتسارد ءانثأ هل رعش ناويد

 ناونعب ةرهاقلا ىف ةيعماجلا
 هنيواود تلاوت مث (ةكرعملا)

 توريب نم لك يف
 ١9865 ماع يف .ةرهاقلاو

 هلويم ببسب لقتعا

 نجسلا ىلإ ديتقاو «ةيراسيلا
 ءانثأو «ةرهاقلا ىف ىبرحلا

 يثالثلا قاودعلا عقو كلذ

 ..رصم ىلع

 دعب ةزغ ىلإ دوعيو

 رفاسي مث ..هنع جارفإلا

 اريدم اهيف ميقيل قشمد ىلإ

 «ةروشلا» ةديرج ريرحتل

 :ةرهاقلا ىلإ داع .ةيروسلا
 يفاقثلا مسقلل ًاسيئر لمعو

 .ةيرهاقلا مارهألا ةديرج يف

 ريرحت ةسائر ىلوت مث

 ةلجمل ةيبرعلا ةعبطلا

 نع ردصت يتلا «ستوللا»

 ايقيرفأو ايسآ باتك داحتا

 ىتح 19١ا4ةنس نم»)

 .(هليحر



 خيشلا لآ ناميلس نب ايركز يدفم هجم وسيسب نيعم

 نبا) .(برغملا ىتف) (ةيحرسم) مجنملا ء(رعش)ةكرعملا

 .هل ناويد لوأ وهو 156

 (رعش) ةيرصم دئاصق

164. 

 لباتسلا نم درام

 .1465 (رعش)

 بيلصلا ىلع ندرألا

 2 .1981/ (رعش)

 بلقلا ىف نيطسلف -

 .1ةك١ (رعش)

 ةفقاو تومت راجشألا -

 .19515 (رحش)

 (رعش) نيطسلف ةسارك -

 .لوكك

 نولتاقملاو ىلحقلا

 كمساب كوعدأل تئبج

 .191/7 (رعش)

 نم ةتصارقلا رخآآ

 (ةيحرسم) ارافيغ ةاسأم -

9 1. 

 (ةيحرسم) جئنزلا ةروك

 .15م/ا

 ةليلدو نومشمش

. ١/5 

 اهشاشعأ ينبت ريفاصعلا -

 . ١م

 ةلماكلا ةعومجملا -

 .©"0(حرسملا -

 ناميلس نب ايركز يدفم
 خيشلا لآ

 0 ١و1 _14:8)(ه 1

 ىبرعلا برغملا رعاش
 .ريبكلا

 ”.ترموت نباب بقلي

 بازيم ينب ةحاو يف دلو
 .رئازجلاب نجسي ينب ةيرقب

 حبصأ ام ناعرسو «سنوتو
 ءارعش ربكأ نم ًادحاو

 لج فظو دقو ءرئازجلا
 ةيرئازجلا ةيضقلل هرعش

 رعاشب) بقل ىتح ةيبرعلاو
 هدئاصق لّيذي ناكو .(ةروثلا

 لثم ةراعتسم تاءاضمإب

 ةيعافر نيساي/اوقيس قافر )١(

 . ةكلمم ,ا)ا4 - 1ا/# ص٠

 ١66. ص ءارعشلا :

 «(ينطولا ىتفلا) «(ترموت
 ناكو «(سارف وبأ)و

 يسايسلاو يبدألا هروضح

 ةروثلا ءانثأو لبق ًافيثك

 نجسلا لخدأف «ةيريرحتلا

 هنم رف نأ ىلإ تارم سمخ
 ىلإ مضنيل ءم ١484 ماع

 ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
 . .رئازجلا جراخ

 ناويد هتافلؤم مهأ نم

 يذلا (سدقملا بهللا)

 نع .م 1945١ ماع ردص

 يف يراجتلا بتكملا

 .توريب

 ةذايلإ) ةديصق دعتو -

 دئاصقلا مهأ نم (رئازجلا

 عقتو ءاهعدبأ يتلا ةينطولا

 .تيب فلأ وحن يف

 نم) ناويد ًاضيأ هلو -

 عبط يذلا «(سلطألا يحو

 .م ١91/5 ماع طابرلاب

 يذلا (ملكتت انداجمأ)و

 .م /١91 ماع رئازجلاب رشن

 هديشانأب رهتشا امك

 (رارحألا توص علط انلابج

 ءم ”١9 ماع هِفَلأ يذلا



 ةكيبش بيطلا يكم 64 قلشلا ةلوبقم

 ."7تادآلا .191/8 قشمد | يذلا (يلامو يحور رئازجلا
 ديشنو «م ١975 ماع هلأ

 ماع هفلأ يذلا (امسق)

 دعب اميف حبصأو عم 8
 .©يرئازجلا ينطولا ديشنلا

 قلشلا ةلوبقم

 )م اةومال_-5١؟١١1(ها14 00/10

 .ةصاق ءةرعاش «ةييدأ

 .قشمد ىف تدلو

 ةنس اهتعماج نم تجرختو
 نم لوأ تناكف « 14
 نم قوقحلا يف ةزاجإ لمح
 ةاتف عبارو «ةعماجلا هذه

 قفقاسلل 2
 ٠ اهنم جرختت

 .«يدلب نم صصق» -

 ديفملا ء9١٠ ض (ه ٠4
 ءابدألاو ءارعشلا مجارت يف

 تالاجر ء)"4- "8 ص
 - 58 ص رئازجلا :ةمأ يف

 ماع انه هتافو ننكل 5

 تدرو امك !م 5١1م6

 نييسنوتلا ريهاشم يف هتمجرت
 كانه هداليمو 2.5468 ص

 ربوتكأ 5١ هتافوو م 43

 ناويد رظناو !م ١1ةالك

 .48 297 ص يبرعلا رعشلا

 نص تايروسلا تابتاكلا (

 /١١.

 .ءاريفاصعلا سرعال -

 داحتا :قشمد «لافطألل
 .198/8 .«برعلا باتكلا

 ء؛ةجاجد تارماغم»
 د .قشمد «لافطألل ةصق

 .1941 ءركفلا راد

 .«بلق تاينغأل

 قشمد «ةيرعش ةعومجم

 . ١ ةىلا؟

 صصق ««(رامثلا ةديس# -

 ةرازو ,.قشمد «لافطألل

 .19/8© ةفاقثلا

 ةكيبش بيطلا يكم
 31 40: 1959ه()150-١محلم( |

 .ثيدحلا نادوسلا خرؤم

 ءنيلماكلا يف دلو
 «نودرغ ةيلكب قحتلاو
 ةعماجلاب قاحتلالل ريتخاو
 داعو ..توريب ىف ةيكيرمألا

 خيراتلا سّرديل نادوسلا ىلإ
 لحر مث .نودرغ ةيلك يف

 ىلع لصحيل ايناطيرب .ىلإ
 ةفسلف ىف هاروتكدلا
 ينادوس لوأ ناكف  خيراتلا

 «هاروتكدلا ىلع لصحي

 ةيلكل ًاديمع ريصيل داعو

 :هبتك نيوانع نم

 يداو بوعش خيرات -

 يف (نادوسلاو رصم) لينلا

 يداليملا رشع عساتلا نرقلا

 راد :توريب ”*  ط -

 .ه ١5٠٠ «.قةفاقثلا

 يبرعلا نطولا خيرات -
 فصلل :رصاعملاو ثيدحلا

 مسقلا  يوناثلا ثلاثلا

 عم كارتشالاب) يبدألا

 :يبظ وبأ - © ط - (نيرخآ

 ءميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 همه 65

 - نورقلا ربع نادوسلا

 .ةفاقثلا راد ٠ توريب

 ةسايسلاو برعلا

 برجحلا يف ةيناطيربلا

 .ىلوألا ةيملاعلا

 يدهملا نيب موطرخلا
 ةعماج :موطرخلا - نودرغو
 تاساردلا ةنجل «موطرخلا
 .ةيفاضإلا

 يف نوخرؤمو ءاملعو ءابدأ فيشر

 .؟586 ص نادوسلا خيرات

 ص ينادوسلا ركفلا داور

 ةياينل



 راصن دمحم زاتمم

 - طلستلاو وزغلل ثيدحلا

 ثوحبلا دهعم «ةرهاقلا

 .ةيبرعلا تاساردلاو

 .ةيمالسإلا

 ةروثلاو نادوسلا 35

 ةعماج :موطرخلا - ةيدهملا

 .جم 4 «موطرخلا

 ١919 ةروثو ايناطيرب -
 دهعم :ةرهاقلا  ةيرصملا

 /نادوسلا كولم خيرات -

 - (قيلعتو قيقحت) نودرغ

 روكام ةعبطم :موطرخلا

 .م ١94517 «ليدوك

 نرف يف نادوسلا

 رشسن 2م 8 - ١51١5

 .م 145 1/ ماع

 -1841) ةيدهملا ةروثلا

  هتلاسر ىهو 46

 .م ١4549 ماع هاروتكدلل

 يف ةيناطيربلا ةسايسلا -
 (1907 - 1887) نادوسلا
 .(ةيزيلجنإلاب)

 ءلقتسملا نادوسلا -

 ء(ةيزيلجنإلاب) 6م 4 !١

 هه

 يداو بوعش خيرات -

 يف نادوسلاو رصم :لينلا .

 «ةفاقشلا راد :توريب

 .مكه

 راصن دمحم زاتمم

 (ماقحال ١5152 (ه1 41 11

 .ضاق «ماحم

 ياردبلا ىف دلو

 «قوقحلا ةيلك يف جّرختو
 قحتلا مث ءًايماحم' لمعو
 ؛اليكو ةماعلا ةباينلاب

 بصنم يف هتايح ىضمأو

 ىلإ لصو ىتح يضاقلا

 .ءاضقلا بصانم ىلعأ

 ةباينلا ليكو وهو

 ةاضقنلا يدان  ةرادإ

 ضفر يذلا .ءبختنملا

 داحتالا ىلإ ةاضقلا مامضنا

 .ىكارتشالا

 قفنز :

 ص رصم نم لاجرلا ءالؤه قل

. ١ 

 ش سلجم سيئر «ينطولا

 سيرلا رينم

 سيرلا ريئم
 )19"1-1415ه()15١1١-ككقام(

 .لضانم « ىفحص

 ١ ةروثلا تالاجر دحأ

 )١9568  يسنرفلا بادتنالا

 يف لتكاقو .(م لءافمي

 .برعلا نيعوطتملا

 يف هتلحر تأدبو

 تانيرشعلا رخاوأ ةفاحصلا

 فصتنم ىتح اهيف رمتساو
 0 6 كن 3 3-5

 مهسأ ابتيح انيتسلا

 نم ريثكلا يف ةباتكلاب
 .تالجملاو فحصلا

 ةفيحص نيطسلف نم لسارو
 امك «ةيروسلا «سدقلا»

 ىتلا «ىدرب» ةديرج ردصأ

 ."”تانيتسلا ىف تفقوت

 : هتافلؤم نم

 ىبهذلا باتكتا
 قرشملا يف ةينطولا تاروثلل

 ةيروسلا ةروشلا :يبرعلا

 راد :توريب  ىربكلا

 .ةعيلطلا

 ةدعقلا وذ)» الياي ع لصيفلا قفقز

  5١ص (انه 21588

 ةيبرعلا .ةيفحصلا ةعوسوملا

: 05 



 رداقلا دبع حلاص رينم

 يبهذلا باتكلا

 قرشملا يف ةينطولا تاروثلل
 ماع نيطسلف ةروث .يبرعلا

 عباطم :قشمد م 5

 عهم يه 95"١ ىاب فلأ

 ص

 رداقلا دبع حلاص رينم
 (ماؤك١-20) هلك 110

 .نادوسلا ءارعش زربأ نم

 تاساردلا نم ريثكلا هل
 :اهنم ءةيرعشلا لامعألاو

 و «تاتشأ نم تاتشأ»

 و «نادوسسلا تابيدأ»

 .«نوواغلاو ءارعشلا)

 ءايناملأب نوب يف يفوت
 .©"0جلاعي ناك ثيح

 نيدلا يقت دومحم رينم

 )م اوالو1_١4ة؟1 ه1 41م

 «ىسامولبد ء«يركسع

 .بتاك

 «نانبلب نيلقعب يف دلو
 يف ةيلوألا همولع ىقلتو

 ةسردم يف مث ءهتدلب

 ىف مث «توريب يف كيياللا

 لاوش) ١97 خ لصيفملا )١(

 .19 صا(ه

 هذا

 . ثيح ةيكريمألا ةعماجلا

 أدب .ةيوناثلا هسورد ىهنأ

 ىف اسردم ةيلمعلا هتايح

 و١14 وم قارعلا

 نيعو «نانبل ىلإ داع مث
 .نادلب ةدع يف ًاريفس

 : هتافلؤم نم

 «نيطسلف طوقس»

 ىف تارضاحم» و :« 4

 6-5 «يركسعلا بيردتلا

 9١م" «لالقتسا ةدالو»و

 و ١985 (ءالجلا» و

 #1١95 «ةينانبل تاماقم»

 «كاهد اذام نانبل» :ًاريخأو
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 دمحم - يؤامسلا يدهم

 يي وامسلا يدهم

 نادمح نسح.- لماع يدهم

 يدهم دمحم - مالع يدهم
 مالع 1

 حلاص دمحم يدهم

 يموزخملا
 . (هزو15180-68ه1414-17090)

 1 .ثحاب « يوحن «بيدأ

 ؟١/717 زوردلا مالعأ مجعم (؟)

 ةفيرك

 يموزخملا حلاص دمحم يدهم

 ىبرتو .فجنلا يف دلو
 سرد ءابدألاو ءاملعلا نيب

 ىف. قلحو «ةميدقلا هتسارد

 دحأ حبصأ ىتح اهتاعلاطم
 ءهقفلاو ةغللا يف مالعألا

 ةيعمج ءاضعأ دحأ وهو

 ىلإ لقتنا .ةيبدألا ةطبارلا

 دعيو «هتسارد مامتإل دادغب

 لانو ةرهاقلا ىلإ رفاس كلذ

 ةيلك نم هاروتكدلا ةداهش

 ىلإ هعوجر دنعو «بادآلا
 ىفو «سيردتلا سرام دادغب

 ةدامع هب تطينأ 8 ماع

 اهيف ناكو. ءبادالا ةيلك

 امك .فرصلاو وحنلا ذاتسأ

 عمجملا يف ًارضع ناك

 ' ,©9ىقارعلا ىملعلا

 : هلامعأ نم

 دمحأ نب ليلخلا

 .هجهنمو هلامعأ :يديهارفلا

 يرماوجتلا ناويد -

 ديشر عم كارتشالاب قيقحت)
 .(رهاطلا داوج يلعو شانكب

 ًاميدق فرشألا فجنلا (0

 نم ناولأ «174/7 ًائيدحو

 ع (ةنيدملا قحلم) ثارتلا

 اهل

 يف هتافلؤم ةمئاق رظناو

 /* .نييقارعلا َنيِفلؤملا مجغم

 نال



 .ةمينغ وبأ دومحم انهم

 دمحأ نب ليلخلا /نيعلا -

 قيقحت) يديهارفلا

 ميهاربإ عم كارتسشالاب
 :توريب  (يئارماسلا

 يملعألا

 م لفه 1١5١٠8 «تاعوبطملل
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 :يبرعلا وحنلا يف

 جهنملا ىلع قيبطتو دعاوق
 :ةرهاقلا  ثيدحلا ىملعلا

 ؛يبلحلا ىفطصم ةعبطم
 1 .ص 151١ ىف المك

 .هيجوتو

 اهجهنمو ةفوكلا ةسردم -

 ط  وحنلاو ةغللا ةسارد يف

 ةعبطم :ةرهاقلا- ؟

 ١؟"الال ثيىبلحلا ىفطصم

 :لصألا) - ص ١" اه

 ةعماج  هاروتكد ةلاسر
 .(ه 7١"الا" «ةرهاقلا

 ةسسؤم

 - ينم وبأ 5 0 انهم

 )م ا١ةالم_-515١1) (م ا1؟ةىم-156)

 .بيبط «رعاش

 يف يفوت .ندرألا نم

 يف وهو مداصت ثداح

 ةعجارمل ةعبطملا ىلإ هقيرط
 «سرونلا رئاط يناغأ» هناويد

 هو"

 نل» :ناونعي هدئاصق لوطأو

 !"7(ًاعادو لوقأ

 يربص ىسوم

 (ماققا 15702 (ه1 417-144

 بتاك « يئاور « يفحص

 .ىسايس
.2 

 م

 «قوقحلا ةيلك نم جرخت
 تانيعبرألا يف لمع

 ةفيحنص ىف ةيداليملا

 لقتنا مث ؛ةيئاسملا "نام زلا»

 ا راد يف لمعلل م ١56١ ماع

 ماع يفو ؛«مويلا رابخأ»

 ةلجم ريرحت سأرت م 0
 ًاسيئر اهدعب لقت «ليجلا»

 ةديرج ريرحتل

 هذعبأ ىتح .«ةيروهمجلا»

 ءرصانلا دبع لامج سيئرلا :

 تاداسلا رونأ ىلوت نيحو

 لمعلل هداعأ مكحلا

 سلجمل ًاسيئر يفحصلا |

 ىتح مويلا رابخأ راد ةرادإ

 .م ١984 ماع

 بئاكو «يئاور وهو
 هئالذعب فرع: «يسايس

 تاعامجلاو مالسإلل

 نم ديدعلا هلو «ةيمالسإلا

 ١٠١ ع” س لصيفلا ()

 .5 ص (ه 194 ناضمر)

 .اهنم « '””تافلؤملا

 راطق يف ًاماع ٠

 ءورتساك ةروث «ةفاحصلا

 ةصق :رتم فصنلا ثداح

 ١6 قئاثو ءرجنسيك فارتعا

 ءربوتكأ برح قئاثو ءويام
 ءةنوعلملا ةفاحصلا

 ةقيقحلا :تاداسلا

 يفحص ربخم «ةروطسألاو
 «تاروث رشع ثادحأ ءارو

 .ةلالجلا ةبحاص عومد

 ردصلا نىسوم

 فل اوالم- 15178( ؟ا ا

 لبج نم ةلئاع نم هلصأ

 .نانبل بونج يف لماع

 «مق» ةنيدم يف دلو

 هتسارد ىهنأو «ةيناريإلا

 ةيعماجلا مث ةيهقفلاو ةيئيدلا
 ةعماجب قوقحلا ةيلك يف

 ناّيعش) 187 ع لصيفلا (0

 01١5 ص( ه0

 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 مالعإلا ليلد .«404 ص

 ءالؤه 2488 ص مالعألاو

 ١/ يزوف ديفم مهرواح

 .١١و/



 ردنباشلا دمحم ىسوم

 'مق» يف ردصأو ؛نارهط
 مدقو «مالسإ يبتكم» ةلجم
 بونجلا نانبل يف روص ىلإ
 هبيسن فلخيل م1984 ماع
 مالسإلا ةجح ىفوتملا

 يف ينيدلا يعيشلا ميعزلاو
 فرش نسحملا دبع روص
 .نيدلا

 ماع لمأ ةكرح سسأ

 ريرحت نع عقادو لوالك

 ءاليوط دوهيلا نم بونجلا
 ءةيبرع دالب يف لوجتو
 ىف ةطحم رخآ تناكو

 ءايبيل يه ةيبرعلا هتلحر

 اهل هترايز أدب ىتلا
 ملو م1918/8/98خيراتب
 .اهنم دعي

 هتايح ىف باتك فُئأ
 :ناونعي هتاحيرصتو هطاشنو

 مامولل ..راذتعالا عم

 ..اضر لداع ./«ردصلا

 عيزوت :نانبل ءروص
 «تء.د «ةينانبللا ةسسؤملا

 .ضصالا

 :ناوئعب باتكدهل

 ةخسارةديقع مالسإلا

 راد - .ةيج جهنمو

 ”؟هه ءهمها١٠85"“ (فراعتلا

 ةعومجم يهو) ص

 .(هل تارضاحم

 هو

 ةروس ريسفت :ًاضيأ هلو
 .©0رصعلا

 4 اةذالث / 1 م45 57)(ها"*ة؟ؤ190"1)

 دئار « ىسامولبد

 .ةيقارعلا ةيحرسملا

 سردو .دادغب يف دلو

 سرد مث ءاهسرادم يف
 لان «نيلرب يف داصتقالا
 مولعلا يف هاروتكدلا

 نازول ةعماج نم ةيسايسلا

 ىلإ داعو ءارسيوس يف
 نيعف 2م 19177 ماع دادغب
 سسأ «يجراخلا كلسلا يف

 يف مئادلا يقارعلا بتكملا

 لمعلا يف جردتو «فينج

 ةيجراخلل ًاريزو نيع ىتح
 م ١1545١ ماع

 لقحلا يف ةرتف لمعو
 ىلإ ليحأ ًاريخأو «يسايسلا
 ةباتك ىلع بكناف دعاقتلا

 ةيكرتلا نقتي وهو . .هتاركذم
 ةيسنرفلاو ةيناملألاو

 هيف فلأ يذلا باتكلا نم (1)
 ةثمو «(؛...راذتعالا عما

 ص ماع ةئم يف يبرع ملع
 مجعمو « اَذك مه

 ةعيشلل ةينآرقلا تاساردلا

 .88 ص ةيمامإلا

 رضخ قفوم

 ةيلاطيإلاو ةيزليجنإلاو
 .ةيسورلاو ةيسرافلا ضعبو

 ناونعب ةيحرسم هل
 «تارارش» باتكو «ةديحو»

 ددع هلو .تاالاقم ةعومجم

 عم تقرتحا تافلؤملا نم

 يف نيلرب راصح يف هتبتكم
 ."”ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 :ناونعب هتاركذم تردص

 قارعلا :ةيدادغب تايركذ
 - لالقتسإلاو لالتحالا نيب

 ضاير :لوساميل ؛ندنل

 ءرشنلاو بتكلل سيرلا
 اه ١5

 رضخ قفوم
 (ماقكخا 1580 (ه 14-1165

 .رشان « صاق

 يف يفاقثلا لمعلا لواز

 ففحصلا نم ددع

 ًاريدم ناكو .تالجملاو

 ةعابطلل ظحاجلا رادل ًاماع

 .دادغبب رشنلاو

 ةنيدملا» :امه نيتياور

 و (لاجرلا نضتسحت . كل ع 3

 ةدعقلا وذ) 75 ع لصيفلا (؟

 ىلع ةمجرت هلو .(ه 4

 .ريخألا هباتك فالغ



 يرمعم ملاس دولوم

 ء.«بصغلاو لايتغالا»

 ةيصصق تاعومجم ثالثو

 و ارطملاو راظتنالا» :يه

 ةينغأ» و ؟قلأتم راهنا
 , 2( داجشألا

 )م ا١ة45_- 1511 (ه106ت5- 15

 .دقان «بيدأ

 يف ميلعتلاب لغتشا

 مث «ةديدع ةيوناث سرادم

 ةيلك يف ًاذاتسأ حبصأ

 ىف رئازجلا ةعماج بادآلا

 ًاريدم.لمع 21937 ةنس
 يف ثاحبألا زكرمل

 لبق امو ايجولوبورشنألا
 يف.ًاريثك متها .خيراتلا

 سانجألا ملعب هثاحبأ
 يف صصختتو « راثآلاو

 «ةيلحملا تاجهللا ةسازد

 اذه يف ةريثك لامعأ هلو

 ةلجم سسأ .لاجملا

 يف اهرادصإ ىلع فرشأو

 اهناونع ةيونس يهو «سيرأب

 لوألا ددعلا رهظ 41

 .19486 ةنس

 مجعم 2031 ص مه 1١4١١

 .؟هال /* نييقارعلا نيفلؤملا

 ه3

 :ةروشنملا هراثآ نم

 - :رعشلاو تاساردلا

 ةكرعم وأ نوناف زنارف
 عم كارتشالاب) بوعشلا

 ةيلئابق راعشأ - «(نيرخآ
 ليلاهأ ١959.  ةميدق

 ١19/6. ةراروف

 ةبضهلا  :ةياورلا
 مون 2 1١985 ةيسنملا

 نويفألا ١9868 لداعلا

 روبعلا ١9568 اصعلاو
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  8رورحلا ١1987.

 نيوانعلا هذه تردص

 ادع ام ةيسنرفلا ةغللاب اهلك

 دقف «نوناف زتئارف» باتك

 رادلا يف ةيبرعلا ةغللاب رشن

 دقو «برغملاب ءاضيبلا
 ىلإ ةريثك لامعأ هل تمجرت

 «.ةليدع ىرخأ تاغل

 نويفألا» هتياور ترهتشاو

 تلوحت نأ دعب «اصعلاو
 ."”مليف ىلإ

 * عا١ جم بتكلا ملاع ()
 ةلاسر نم (ه ١4٠١ مرحم)
 ليلد ء«ةيفاقثلا رئازجلا
 .556 ص مالعألاو مالعإلا

 يدلب فسوي ليئاخيم
 (ماكخخ-1941500ه١141-1#0)

 .رعاش

 .ٌبحأ .قشمد يف دلو
 ءرغصلا ذنم ةيبرعلا ةغللا
 اهرارسأ ىلع فقوو اهنقتأف

 ريثكلا ظفحو ءاوحنو ًافرص
 نيمدقألا ررعشأ نم

 ىلإ ةفاضإلاب «نيثدحملاو
 .ةيسنرفلا ةغللا هناقتإ
 ةسردملا هتراتخا

 ةيرحلا دهعمف «ةيكريرطبلا
 قشمدب يبرعلا يسنرفلا
 ..امهيف سّرديل

 عضوو ءرعشلا مظن

 مويو لضانملا» ةياور
 ةيبدأ تالاقم هلو .«ةيرحلا

 ترهظ ءةيسايسو ةيعامتجاو
 فحهحصلا تاهمأ يف

 .©"”يبرعلا فرض

 9 1 0 .٠ وي ليئا ب 1

 (ما تخل 11460 (ه 1441

 «ريبك يرجهم .بيدأ

 .دقان .«ىغاليب ءرئا

 ةلاسر نم (ه ١51١١ .لاوش)

 . ةيفاقثلا ةيروس



 هوو

 .«بورخشلا كسان» هبقل

 قرش يف اتنكسب دلو

 ةرصانلا يف سردو «نانبل
 داحتالاو .نيطسلفب

 تايالولاو ءيتييفوسلا
 كرتشا .اسنرفو «ةدحتملا

 نيينانبل نييرجهم ءابدأ عم

 ةطبارلا ءاشنإ يف نييروسو
 يف تدلو يتلا ةيملقلا
 5 ١9٠١ ةنس كرويوين

 1١917١ ىتح لمعت تيقبو
 ةطبارلا هذه تلمحو .م
 مساب اهؤاضعأ فرع يتلا

 اكيرمأ يف (رجهملا ءارعش)
 ىف ديدجتلا ءاول ةيلامشلا
 1 ."”يبرعلا بدألا

 :ناونعب تاركذم هل
 امك (رمع ةياكح :نوعبس)

 .يتآلا هتافلؤم تبث يف

 :هبدأ ىفو هيف بتك اممو

 )١( ع ةودنلا 2858 -١8///

  4باقلألا مجعم ءه

 ص ةراعتسملا ءامسألاو 777

  7ىف ةليوط ةمجرت هلو.

 نورصاعم ءارعش :باتك /

  205196يبرع ملع ةئم

 صماعةئم يف ١88

  7مالغألاو مالعإلا ليلد

 مالعأ مجعم ةها/ل4 ص

 ص دروملا 6405.

 ةيفوصلا ةميعن ةبرجت -
 /ارخآلا مويلا ينف»

 فيرشلا رابجلا دبع
 ةيبرعلا رادلا :سئوت

 الف هه “١5١ .باتكلل

 .ص

 رجهملا نم داور ةثالث

 «ناربج ليلخ ناربج]

 وبأ ايليإ «ةميعن ليئاخيم

 جارسلا ليمج ةردان /[يضام

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 ه4 - ص ١ 4 هه 525|١

 .(ه07؟ ؛أرقا»

 دمحم ىلإ لئاسر -

 ةميعن ليئاخيم نم /غابصلا
 ناسحإ ميدقت ؛نيرخاو

 راد :ءاضيبلا رادلا سابع

 ١59 هه ”١5١ ,.ةفاقثلا
 ْ .ص

 تاروشنم :توريب ايش

 يه ١5٠٠ «ةيفاقثلا نوسحب
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 ءةريثك لامعأ هلو

 بدألا ىلع تزكرت

 دقنلاو ةصقلاو ةفسلفلاو

 ءيعامتجالاو يبدألا

 اهبتك «ةصاخلا .ةيفوصلاو

 لمجو «لاع يبدأ بولسأب
 ةميلس ةغل يف ةنيصر ةيرثن
 ٠١ ىلاوح كرتو «ةنكمتم

 ةعبرأو «ةيبرعلا ةغللاب ًاباتك
 اهضعب مجرتو «ةيزيلجنإلاب
 هذه نمو !ةغل ١ ىلإ
 :لامعألا

 ةيليثمت :نونبلاو ءابآلا

 :كرويوين - لوصف ةعبرأ يف
 ءه ١75 «نونفلا ةكرش
 .ص الالحا

 ةسسؤم :توريب -.ال اظ

 "١57 بلم 8484 «لفون :

 .ص

 نمو وكسوم نم دعبأ

 راد :توريب  نطنشاو

 ١94 ءهه ١ا"الا/ توريب

 .ص ا

 راد .توريب بد "« ط

 4١م١ توريب راد :رداص

 .ص ؟١وأ/ ىه

 ةسسؤم :توريب  ةةظط

 5١6 هبه 4*1 «لفون

 .ص

 ه8 طا ةطظب .وبأ -

 «لفون ةسسؤم .:توريب
 مث ءص 7١4 به وه
 ها“ ءقلاط



 هوك

 «  طا د رباكأ -

 راد :توريب راد :توريب

 .رداص

 ةسسؤم :توريب - "6 ط

 .لفون
 م ط  نائثوألا

 .لفون ةسسؤم : تووريب

 يف ةيحرسم :بويأ -
 - ؟8ط لوصف ةعنرأ

 .لفون ةسسؤم : توريب

 ١940 :ردايبلا
 :توريب - '"“ طم ١55

 .رداص راد

 ةسسؤم :توريب م8 ط

 .لفون
 1 :ناريج ليلخ ناربج

 ل هلنف ,هبدأ «هتوم ,هتايح

 راد :- توريب ل 6 ّط

 185 «تيوريب راد :رداص

 .ص 556 .ه

 لاك ط

 .لفون ةسسؤم : توريب

 «ابورد -

 ةعومجم :داعملا داز -

 - ةايحلاو سانلا ىف بطخ

 ةسسؤم :توريب -م68ط:

 ١44 هه ١١99 ءلفون

 .ءص

 رمع ةياكح :نوعبس -

 له اطدم 46 - 1١965

 مث «لفون ةسسؤم :توريب
 ها" كاط

 ءانيمو ةرائم :رادرس -

 هلقتو ةيزيلجنإلاب هعضو)
 © ط .(ةيبرعلا ىلإ

 مث «لفون ةسسؤم :توريب
 سرك ىياط

 .ص

 © ط  ملاعلا توص

 ١١88 ءرداص راد :توريب

 ..نص ؟.5١ نه

 هه 154٠|

 ةسسؤم :توريب -ظ/ ط

 .لفون

 :ةرهاقلا  ةيدقن تالاقم

 .ةيرصعلا ةعبطملا

 :ديدجلا لايرغلا يف -
 ط - ةيدقن لئاسرو تاللاقم

 .لفون ةسسؤم :توريب - '"'

 5 ط  حيرلا بهم يف -

 .لفون ةسسؤم :توريب - | فاطجةملا ةعبطم :ةرهاقلا
 ا١الاب يا" ةهك ىطقملاو

 .ص

 ".  طا .ناك ام ناك

 .لفون ةسسؤم :توريب

 ط  بردلا ىلع مرك -
 .لفون ةسسؤم :توريب - 8

 25 ل ّط - ءاقل -

 .لفون ةسسؤم :٠ توريب

  ةلماكلا ةعومجملا -

 .نييالملل ملعلا راد ٠ توريب

 .شقرألا تاركذم -

 ىف تاحايس :لحارملا -
  اهنطاوبو ةايحلا رهاوظ
 ءرداص ةعبطم :توريب

 .ص 144 ءه 1348#

 ةسسؤم :توريب م6 ظ

 .لفون

 - .بورغلا ىوجب

 «لفون ةسسؤم :توريب

 .ص ١٠6 ىهالاللث*#

 ط  .روجيدلاو رونلا
 ةسسؤم :توريب . 5

 ؟7؟# اه ١99 .لفون

 .ص

 ط ا .نوفجلا سمه

 .لفون ةسسؤم :توريب . 5

 نيب راوح : مدآ نبا ايد

 :توريب '"“ طا نيلجر

 يه ١١998 «لفون ةسسؤم

 .ص 6



 رمسأ لاشيم

 (ما560-5468)(ه1408-500)

 .ىفحص «بيدأ

 ءةعساو ةيفحص تاطاشن
 .ةفاحصلا لاجم ىف ةصاخ
 ةودنلا» سسّوم وهو

 .(«ةينانبللا

 : تافلؤملا نم هل

 «رورس لاشيم تايموي -
 م 4 ١

 6.6 .ةئحملا دعب -

 .20 م1989 ءاهلبقو

 ةدوج وبأ لاشيم
 (ماكك؟ 1951820 (ه 1418-1809

 .ةفاحصلا باطقأ نم

 :نانبلب اقلزلا يف دلو
 «همولع ىقلت اهسرادم يفو

 يف قوقحلا ةيلكب قحتلا مث
 ىقتلا مث «ةينانبللا ةعماجلا

 ةديرج بحاص ينيوت ناسغ
 هل حسفأ يذلا ««راهنلا»

 ءىفحصلا لمعلا لاجم
 ةبانكب م ١94617 ماع أدبو

 و. «كحابص دعسي# يتيواز

 ىدامج) 45 ع.لصيفلا )ع(

 .(ه 1١408 ةرخآلا

 ةؤ/

 .«تايقربلا شماه ىلع»

 يفحصلا لمعلا يف جردتو

 م 9١ا/١ ماع سأرت ىتح

 ءاراهنلا» ةديرج ريرحت

 ىلإ هئارآ ببسب ضرعتو
 .فطخلا

 ةفاحصلا ىف هريثأت ناكو

 نم دعي دو أ ريبك ةينانبللا

 هذه اوبرع نيذلا لئاوأ

 ةحفصلا ىف بتك .ةفاحصلا

 «راهنلا» ةديرج نم ىلوألا

 تقولا يف ءًايموي ةينانبللا
 تفرع نأ قيسي مل يذلا

 دومعلا ةينانيللا ةفاحصلا
 ,20تباث لكشك

 : هتافلؤم نم

 .راهنلا راد :توريب - ةميتيلا

 ىصاع لاشيم

 0 اووي ه1

 .مجرتم «دقان «بتاك

 دقنلا هوجو ززبأ دحأ

 «نانبل ىف ركفلاو بدألاو

 ىدامج) اقع لبضيفلا (0

 ص (نه ١41 ىنلزألا

 845# عروصملا ,4

 ه1 ملال

 يصاع لاشيم

 ذنم رهظي هطاشن أدبو
 «ةيداليملا تانيتسلا فصتنم

 ًامجرتمو ًابتاك فرع دقو
 .جاتنإلا ريزغ ًادقانو

 نفلا» :هتافلؤم زربأ نم

 .4بدألاو لمجأ»

 ةئيبلاو رعشلا» ««تاحشوملا .
 تاسارد» .«سلدنألا يف
 ميهافم» ءادقنلا يف ةيجهنم

 بدأ ىف دقنلاو ةيلامجلا

 نم قاروأ» ءظحاجلا

 .«يبدألا دقنلا يف) ««سيراب

 ةيلامجلا» :همجارت نمو

 ليدولك» .«روصعلا ربع
 .«ةيوغل تاسارد» ء«ةملقب

 و «ةيوضؤفلا ةعزنلا ةيلامج»
 ةيلامجلا تاجاحنلا روطت»
 .(روصعلا ربع

 دق ناك مايأب هتافو ليبقو
 .«تاركذملا» ةباتك نم ىهتنا

 عبطلا تحت هل ناك امك
 . دقنلا يف ةيلامجلا ميهافم»

 دئار ظحاجلا» .««يبرعلا

 مايأ) و «يبرعلا ركفلا
 ىف رعشلاو بدألا

 .©0(ةلحز

 ةجحلا وذ) 1418 ع لصيفلا (©)
 15١. ص (ه 141



 قلفع ليشي لي يبرغملا لاشيم

 :ًاضيأ هلو يروخلا انح ليشيم يبرغملا لاشيم
 40 اةا/لا/- ١1:12 (ه 1مل 11

 .رجهملا ءارعش نم .

 يف دلو .ةيروس هتلئاع

 مولع سردو «ةيردنكسإلا

 ماع يفو .اهيف ةيئادتبالا

 ىلإ همأ هب تداع ١

 عياتف ءصمح ةنيدم

 ةيلكلا يف ةيوناثلا هتسارد

 ةيبرعلا نقتأف ءةينطولا
 .بدألاو

 ماع يليشت ىلإ رجاه
 رهشأ ةتس دعبو . 7

 لمع .«ليزاربلا ىلإ لقتنا
 .ىرثأو حبرف ةراجتلا يف

 ةيبرعلا ةينطولا هدئاصق .مظن
 ةيضقلا ةصاخ ةروصنو

 .ةينيطسلفلا

 راز ةنس #"# ةبيغ ذعبو

 هتومبو «ةيسلدنألا ةبصعلا

 ءارعش ةوقنع ضرقنا

 .[؟اذكه:] رجهملا

 جاومأ» رعش ناويد هل“
 قدرت .

 . ة«روخصو

 ص ءابدألاو ءارعشلا ريهاشم )١(

1 ْ 

 )م اؤ430- ١ ١5؟9)(ه010١140)

 «ىعماج ذاتسأ «بيبط

 .٠ ىعمجم

 نانبلب نورتبلا يف دلو
 طقسم يف ةيئادتبالا سردو

 نيلسرملا ةسردمب هسأر

 هتسارد عباتو «ناكيرمألا

 سردو «سلبارطب ةيوناثلا
 لانو نانسألا بط ةحارج

 ةيلكلا نم روتكد ةداهش اهيف

 توريب يف ةيليجنإلا ةيروسلا
 يتلا يهو) م 1414 ةنس

 ةغماجلا دعب اميف اهمسا راص
 لمعلا رثآ مث «(ةيكيرمألا

 ةيلك يف لمعو «قشمد يف
 ىتح قشمدب نانسألا بط
 .يسرك ذاتسأ اهيف راص

 عمجم يف ًاوضع نيعو
 .ه 1١84٠ ذنم ةيبرعلا ةغللا

 تاحلطصم مجيعم هل

 يذلا .نانسألا ضيوعت
 «نائسألا ءابطأ ةباقن هتعبط

 ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا تاغللاب
 .©0ةيسنرفلاو

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم قففز

 نابعش) “ ج 058 جم قشمدب

 ب #ا/ا/ ص (له 16

 كلا

 ةاوادملا يف ريسيتلا -

 ناورم يبأل/ريبدتلاو

 رهز نب كلملا دبع
 ةمظنملا :سنوت - (قيقحت)

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا
 ” هه #١408 .مولعلاو

 حا

 (ماومؤ-15؟1١1؟2(ه 114 ت11)

 .ىكارتشالا ىبرعلا

 ةيوناثلا يف سرد
 ةسارد متأ مث ءةيسكذوثرالا

 سيراب يف خيراتلاو قوقحلا
 داعو 199“ 190 نيب

 يوناثلا ميلعتلا يف ًاذاتسأ

 زرب ام ناعرسو «قشمدب
 لخدو ءيركفلا هررحتب

 يف كراشو «بدألا كراعم

 .(نومأملا ةودن) سيسأت

 ةلجم جارخإ يف مهاسو
 تاونسلا ىف (ةعيلطلا»

 «يسيردتلا هلمع نم ىلوألا

 لاضنلاب برق نع لصتا مث
 قيرط نع ءيسايسلا
 هليمز عم سسأو «هبالط
 ةمظنم راطيبلا نيدلا حالص

 ءايحإلا بابش» مساب ةيرس
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 تردصأو .هراكفأ مهلتسي ١978. ةنس رخاوأ «يبرعلا

 ثعبلا بزح» اسسأ مث

 ةدحولا» ليبس يف «يبرعلا

 «ةيكارتشالاو ةيرحلاو
 ةنسلا كلت ذنم ًاعم اضاخو

 يف ةيسايسلا كراعملا عيمج

 ةرازو قلفع ىلوتو .ةيروس

 ةنس ةيروس ىف فراعملا

 يل للا

 ىلإ قشمد رداغو

 «سيراب ىلإ مث «توريب
 ىضمأ كانهو ..قارعلاف

 كرتو «ةيبزحلا هتايح ةيقب
 ةيركفلا ةايحلا ىلع هتامصب

 «قارعلا يف ةيسايسلاو
 ءايثعب ماظنلا ناك ثيح

 :باتك نم تافطتقم (9)
 ليشيم ةايح ةصق :ذاتسألا

 ةئم ءا - 7١# ص قلفع

 ' "ص ماع ةئم يف يبرع ملع
 مالعإلا ليلد ءكولد - 6

 .615 ص مالعألاو

 اهدافم ةياعد ثعبلا ةموكح

 :هيف بتك اممو

 ةايح ةصق :ذاتسألا

 ضاير :ندنل  ىنيدراملا

 د ءرشنلاو بتكلل سيرلا

 . ص "مح بت

 ةسسؤملا :توريب  طوقرق

 .رشنلاو .تاساردلل ةيبرعلا

 فصن :ثعبلاو قلفع -

 فيزوج /لاضنلا نم نرق

 راد. :توريب  سايلإ

 4١ به اأ١١5 «لاضنلا

 .ص

 مالسإو ثعبلا ةلود

 ةيخيرات قئاقح :قلفع

 - "خ48 ةرصاعم اياضقو

 «مارهألا عباطم :ةرهاقلا

 .ص همم ص1

 : هتافلؤم نم

 ط .ثعبلا ليبس ىف ٠

 .ةعيلطلا راد :توريب " 

 ثيداحأ :ةيادبلا ةطقن:

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب

 .رشنلاو تاساردلل



 يديّبْعلا فورعم يجان فرْضَملا نيدلا نيز يجان

 فرضملا نيدلا نيز يجان

 ماكل 15010 (ه1 4 1915)

 خرؤم «يرامعم سدنهم

 .يبرعلا طخلل

 جوختو .دادغب ىف دلو

 ةنس ةسدنهلا ةسردم ىف

 نواعم َنِّيَعو ١«

 .ءةمصاعلا ةنامأ ىف سدنهم

 ةرصبلا تايدلبل ًاسدنهمو

 .لصوملاو كوكركو ةلحلاو

 : هتافلؤم نم

 .ةحاسملا نف -

 .قارعلا ةطراخ

 .يبرعلا طخلا روصم -

 ىبرعلا طخلا ةعوسوم -

 .روصعلا مدقأ ذنم

 /يبرعلا طخلا عئادب -

 دبع هتغل ققحو هعجار

 .دحاولا دبع قازرلا

 ءمالعإلا ةرازو :دادغب

 نر

 .ص 414 ه7

 ةيناثلا هتعبط تردصو

 ؛ةضهنل هلا ةبتكم :دادغب ىف

 ءملقلا راد :توريب

 .0زص هءال سه

 دمحم - تكوش يجان

 يساغا

 يدِئَبْعلا فورعم ىجان
 )م اةالال_-١51١1) (ه 1ةا/ل 114

 ىعمجم «ثحاب «بيدأ

 .طيشن

 ةيمظعألا ةدلب ىف دلو

 نم جرختو ءدادغب برق
 «دادغبب ةيلاعلا نيملعملا راد

 ءاسنرف يف هتسارد عباتو

 ةزاجإلا ىلع اهلالخ لصح

 هباتك ةمدقم نم هتمجرتو )١(

 .ه© ص ريخألا

 ءرفوللا دهعم نم راثآلا يف

 خيراتلا يف هاروتكدلا ىلعو

 .نوبروسلا ةعماج نم

 نيعف دادغب ىلإ داع

 ةيريدم يف ًاينف ًاظحالم
 ىف ك راشو .ةميدقلا راثآلا

 ةينطولا تاكرحلا بلغأ
 نم ناكو ءةيموقلاو
 ىنثملا يدان يسسؤم

 ءيبرعلا لاوجلا ةكرحو

 ديشر ةروث يف كرتشاو
 2194١ ةنس يناليكلا يلاع

 ,دادغب فاقوأل ًاريدم نيعو

 «ةعيرشلا ةيلك يف ًاذاتسأف

 ةسائر ىلوت مث .اهل ًاديمعف

 ةيلك يف خيراتلا مسق
 ءىدانغب ةعماجب بادالا

 ىف ًاذاتسأ اهدعب ريتخاو

 دهعمو بادآلاةيلك
 .ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا

 ه ١8889 ةنس بختنا
 ةغللا عمجم يف ًاوضع



 يدييَبْعلا فورعم يجان

 نم ناكو  «قشمدب ةيبرعلا
 مهبأدأو نييعمجملا عملأ

 بحاص وهو .لمعلا ىلع
 ءاملعلا ةبورع» ةعوسوم

 نادلب ىلإ نيبوسنملا
 .«ةيمجعأ

 ةبتكملا ىرثأ دقو

 :ىه «ءةديدع تافلؤمب

 «ةيبدألا تابختنملا

 «ةيرصنتسملا ةسردملا

 ةيرصنتسملا خيرات يف ةمدقم

 ءاملع ءاهئاملعو

 ءاملع خيرات «ةيرصنتسملا

 ىف لخدملا «ةيرصنتسملا

 «ةيبرعلا ةراضحلا خيرات
 ططخ ء«ةيبارشلا ةسردملا

 ةينثت ؛(مجرتم) دادغب
 «ةيخيراتلا ءامسألا

 ةبورع «ةيسيردتلا تاعيقوتلا
 سرادملا «ةيمالسإلا ندملا

 طساوو دادغبب ةيبارشلا
 خيرات يف ةمدقم ءةكمو

 ةفيثح يبأ ةسردم

 نوبسني ءاملع ءاهئاملعو

 نم مهو ةيمجعأ ندم ىلإ
 سرادملا ةأشن «ةيبرع ةمورأ

 ةايح «مالسإلا يف ةلقتسملا
 نسرادم «يبارشلا لابقإ

 ءةكم سرادم ءطساو

 دصارملا ءدادغب طيطخت

"١ 

 رصعلا ىف دادغبب ةيكلفلا
 تايدادغب. تاملاع «ىسابعلا

 ةلمعلا «يىسابعلا رصعلا ىف
 ءةيدادغبلا دوقنلاو

 ىف دادغب تاناتسرام

 ةلاصأ ؛«ةيسابعلا روصعلا
 ءاملع «ةيبرعلا ةراضحلا
 قرشملا سرادمو تايماظنلا

 لبق سرادم «يمالسإلا
 حوتف نبا «ةيماظنلا
 ذيمالت نم ىنادمهلا

 يبرع يباراغلا «ةيرصنتسملا
 ةبورع «ةفاقثلاو نطولا
 ىلإ نيبوسنملا ءاملعلا
 رود ؛:ةيمجعألا نادلبلا

 .ةيروغلا لبق ثيدحلا

 كارتشالاب تافلؤم هلو

 خيرات ءةثيدحلا ةيبرعلا

 خيرات زجوم «برعلا

 سورد «ةيبرعلا ةراضحلا
 يف برعلا خيرات «خيراتلا
 .ىطسولا نورقلا

 ثوحب ىلإ ةفاضإ
 .©0ةقرفتم تاساردو

 ' ةيبرعلا ةغللا غمجم ةلجم قفز

 ةدعقلا وذ) 4 ج 07 جم قشمدب

 8845-2118 ص(سه.ا"ةا/

 . ١ .#الا؟ /* نييقارعلا:نيفلؤملا

 رماث ةيجان

 رماث ةيجان
 (ماو15552-44(ه46*1408-1)

 ةيعاذإ ةجتنم :ةبيدأ

 يكرت بأ نم تدلو
 اهميلعت تلوازو «لصألا
 «نانبلب كبلعب يف يئادتبالا

 مث .قشمدب يوناثلاو
 «بادآلا ةيلكب تقحتلا

 دحأ نم تجوزتو

 يذلا نيرجاهملا نييرئازجلا

 .سنوت يف اهعم رقتسا

 «ةفاحصلا ىف تلمع

 ترشنو «ةينطولا ةعاذإلابو
 دئارجلا يف اهجاتنإ
 ةيسنوتلا تالجملاو
 .ةيبرعلاو

 :اهتافلؤم نم

 :ةايحلاو ةأرملا

 «سنوت - تالاقم ةعومجم

 اه ملك

 :ءامسلا ةلادع -

 « سنوت - ةيصصق ةعومجم
 اه لك

 ةعومجم :ةايحلا انردأ -

 ١نال* .سنوت  ةيصصق

 .ه

 ةعومجم :ربعو رمس



 ينيوت ةيدان < جارسلا ليمج ةردان
 نرخ «سنوت  ةيصصق

3 

 :ىتدج تاياكح -

 «سنوت  لافطألل صصق

 هم 5+

 ةعومجم :ديعاجتلا

 رادلا «سنوت  ةيصصق

 ها؟98.باتكلل ةيبرعلا

 .صا٠٠

 .نب دسأ تنب ءامسأ -

 ١91 .سنوت  تارفلا
 فق

 . اه

 جارسلا ليمج ةردان
 )م :1١994 1455)(ه )14 "١-١1٠١

 .ةثحاب «ةبتاك «ةبيدأ

 تلصح ء«افاي يف تدلو

 نم بادآلا سناسيل ىلع
 ريتسجاملاو «ةرهاقلا ةعماج
 ىف هاروتكدلاو .1485 ةنس
 ةعماج نم بادآلاو ةفسلفلا

 ةنس ارتلجناب جدربمك

0 

 ىف سيردتلاب تلمع

 «ةيوناثلا سرادملاب رصم
 بدألل ةسردم تلمعو

 5ها/ ص نييسنوتلا ريهاشم )١(

 ك6ه8-

 ةيندرألا ةعماجلاب ىبرعلا

 ةعماجو تيوكلا ةعماجو

 باتكلا داحتا وضع يهو

 .ةينيطسلفلا ةأرملا داحتاو

 نم ديدعلا ىف اهتاساردو

 نيطسلف توص ةعاذإ

 نم قلطنا يذلا ةيزيلجنإلاب
 تدعأو ١951 دعب ةرهاقلا

 ةيزيلجنإلاب تاقيلعتو جمارب
 .91١1/ا” ىتح

 :اهتافلؤم نم

 :ةيملقلا ةطبارلا ءارعش -

  رجهملا رعش ىف تاسارد

 .1961/  ةرهاقلا

 نم داور ةثالئ -

 وبأ /ميعن /ناربج :رجهملا

 .19إ/ل5  ةرهاقلا - ىضام

 رعاشلا ةضيرع بيسن -

 ْ ةسارد : ىفحصلا بتاكلا

 19ه, - ةرهاقلا  ةنراقم

 )بالاشتراك(  القاهرة 

, 4 

 رعش ىف تاسارد
 ةطبارلا ءارعش :رجهملا
 د :ةرهاقلا ةيملقلا

 "مال مه 84*١1 «.فراعملا

 تاساردلا ةبتكم) - ص

 .(؟ ؛ةيبدألا

 ينيوت ةيدان
 (ماو19180-48) (ه 81*140-1)

 .ةيسنرفلاب مظنت ةرعاش

 ةجوزو ةدامح ةنبا يه
 . ينيوت ناسغ

 ىف تسرد .نانبل نم

 يف ةيسنرفلا ةيميداكألا
7 

 ةعماج مث نمو ءانيثأ

 «توريب يف نييعوسيلا

 ةيسنرفلا ةغللا اهناقتإل ًارظنو
 ءاهب اهراعشأ تبتك دقف

 :لوألا اهناويد رهظ دقو

 يف ءارقشلا صوصنلا -

 1 ماع

 2م 456 ماع يفو -

 زرغيس تاروشتم تردصأ

 يناثلا اهناويد سيراب يف
 رعاشلا ةزئاج هب تلان يذلا

 00 ص نيرشعلا نرقلا
 عملك



 سابعلا دماح فيان .5 راّصن ةيدان

 دئاصق» ثلاثلا اهناويد -

 ا ١ .

 ملاح» عبارلا اهناويد مث -

 .9١ا/8 «2ضرألا

 سماخلا اهناويدو -

 لجأ نم ةديصق نورشع»

 . 1564 الكبح

 عم 1987 ماع يفو -
 (ريلوب» تاروشنم تردصأ

 ةرعاشلا ناويد ةيسنرفلا
 ريخألاو 20سداسلا

 .«نانبل يف
 ناوئعب ةيحرسم تبتكو

 راّصن ةيدان

 (ماذك؛ 1 ؟؟9)(ه1414-164)

 .ةرعاش «ةبيدأ

 طيشنت يف تمهاس
 سلبارط يف ةيفاقثلا ةكرحلا
 .ماشلا

 ءادانأ .ديشانأ .«قشعلا نمز

 .كوشلا ردايب «ءىّرعت دجو

 ةدعقلا وذ) !ا/ ع لصيفلا )١(

 ْ .(ه 4#

 ةيرثن ةعومجم اهلو

 لحاس ىلع رطاوخ :ناونعب

 . 0ةفرعملا

 ليئاخيم - بورخشلا كسان

0 ٠. 

 سابعلا دماح فيان
 (ماقخال 14150 هل دال 106)

 ءريبصبلا ملاعلا

 ءيئبرملا ءيعوسوملا

 .قّقحملا

 لخنإةدلب يف دلو

 أشنو ةيروس يف ناروحب

 مزالف قشمد دصقو ءاهب

 حبصيل ءرقدلا يلع خيشلا
 بالطلا ملعيو املاع هرودب

 :رجأ نودب هدجسمو هتيب يف

 هذي يفو الإ ىريال ناك

4 
 هنما ءزج هنأكو «باتك

 ةيرصع ةفاقثب زّيمت
 خبراتلا يف هرحبتبو ةعسأو

 ىلع هعالطاو «يمالسإلا

 © ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ (؟)

 155 ص ه6 مرحم)

 ع يبرعلا عوبسألا نع القن
 هي

 نرقلا ىف م قشمد ءاملع خيرات فشز

 / يرجهلا رشع عبارلا
6005 

 ماق يتلا بتكلا نم

 : عقيق ل

 /ةيوبنلا ةريسلا عماوج -
 يسلدنألا مزح نبال

 .؟ط .(قيلعتو ةعجارم)

 ءريثك نبا راد :قشمد
 .صالا# هه

 ةريس يف نيقيلا رون -

 قيلعتو قيقحت) ا

 ؛قشمد . .دط ارت

 ءريثك نبا راد :توريب

 .ضالا4 ها

 عفر يف لامكإلا

 فلتؤملا نعع بايترالا

 ءامسألا يف فلتخملاو

 نبا. /باسنألاو ىنكلاو

 -.(قيلعتو حيحصت) الوكام

 جمد نيمأ دمحم :توريب

 ؟ جمال اعف د

 دمحم /ةباحصلا ةايح -
 قيقحت) يولهدناكلا فسوي

 سراهفو بيرغلا حرشو
 .يلع دمحم عم كارتشالاب

 راد :قشمد  .؟ط .(ةلود

 . جما" ماقال ءملقلا



 يملسلا ليب
 يملسلا ليب

 (ماق41/- 19412 (ه1 41 15

 .ىملسلا ليبن دمحم وأ

 .ريتاكيراك ماسر «نانف

 «رتويلمج» باتك بحاص
 ريتاكيراك مدق نم لوأ

 ةحفص ىلع رتويبمكلا
 بتكلا عيمج يفو ةرخص)

 نم ؛ةيملاعلا» اهتجتنأ ىتلا

 رتويبمكلا ةقاقث ةلسلس

 .ةيدوعسلاب
 ءرصمب ناوسأ يف دلو

 ةيبرتلاو .نفلا سرد
 نيلرب يف رفحلاو «ةرهاقلاب
 ةديرج يف لمع .ةيقرشلا
 ةلجمو ةرهاقلاب ةيروهمجلا
 ريتاكيراكلل .«لجيبش .نليوأل

 «ةيطارقميدلا ايناملأ يف

 ءرتويبمكلل ةيملاعلاو
 ةلجمو «نطولا ةديرجو
 .تيوكلا يف ريغصلا يبرعلا
 ضراعم ةدع ىف كرتشا

 يف ناباتك هل عبطو .ةيلود
 :ريتاكيراكلا نف

 5 مارهألا لالظ تحت -

 م اولا

 دوع  كيموكابات
 راد نع م ١484 ةيفاقثلا

 نيلرب يف لجيبش نليوأ
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 ,©0ةيرخسلاو ةهاكفلل

 ماك 1920ه1414-169)

 .بيدأ ١ ىفحص

 .«ةراضن وبأ» ةينكب فرغ

 قوقحلا ةيلك يف جرخت

 65 ماع ةرهاقلا ةعماجب

 قحتلا مث «ةاماحملاب لغتشا

 رابخألا يتديرجب

 'نم ددع هل .ةيروهمجلاو

 يتلا ةيبدألا تاباتكلا

 .ةينف لامعأ ىلإ تّلوحت
 ةيحرسم هلامعأ رخآ ناكو

 .«ًاروف هجاوز بولطم»

 ةيعمج يسسؤم دحأ وهو
 ."”ةزيجلا ييمالعإو ينانف

 هبر دبع ايركز هيبن
 (مادك1؟ 1580 (ه141- ؟109/)

 .يمالسإ بتاك «ةيعاد

 ندرألاب دبرإ ىلإ حزن
 لمع ثيح م 198! يف
 ةيمالسإلا ةسردملاب ًاملعم
 ىلع لصحو «ماع ةدمل

 )١( عةنيدملا 840 ١5/
  18/11اه

 ه ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ (9)

 .1554 ص (ه ١418 مرحم)

 .هبر دبع ايركز هيبن

 لقتنا ءنيملعملا مولبد

 ةيدوعسلاب (اهبأ) ىلإ اهدعب
 عبرأ اهب ثكميل ١968 يف

 ةرازوب لمع مث .«تاونس

 «ةيرطقلا ميلعتلاو ةيبرتلا
 ةمألا ةلجم تئشنأ نيحو

 .اهب ًاررحم قحتلا ةيرطقلا
 (نامألا) يف بتك نأ قبسو

 (عمتجملا) و ةيتوريبلا
 (ةوعدلا) و ةيتيوكلا

 ينطولا سرحلاو «ةيرصملا
 مالسإلا رانمو «ةيدوعسلاب

 رطق فحصو «تارامإلاب

 يف ًابتاك هفرعت ةيمويلا
 ركفلا اياضق فلتخم
 .يمالسإلا

 اوبتك نم لئاوأ نم ناكو

 ىف داركألا هناوخإ ةنحم نع

 .ةصاخ «نامألا» ةلجم

 :اهنم بتك ةدع هلو

 ةيمالسإلا تاكرحلا

 ةيبيلصلاو ةيدوهيلا دض
 .ةفاقثلا راد : ؟. .ةيعويشلاو

 ؟نآرقلاب ايحن فيك -

 .ت ا.د «نيمرحلا راد :؟

 يبيضهلا نسح

 ناوخإلل يناثلا دشرملا)

 .(نيملسملا

 لوسسرلا بر دبع -



 يقدص يتاجن 566 هبر دبع ايركز هيبن
 داهجلا د ئاق :فايس

 راد :نامع - يناغفألا

 هه /١499 ىايضلا

 ةرشع ىلع ديزي ام هلو
 .«ةطوطخم لازت ام بتك

 لمعلا يف تاباتك يهو
 ةيرسلا تاقافتالاو «ىكرحلا
 ةيرصملا ةدهاعملا ىف

 فشكو ءةيليئارسإلا
 ىف ةيكيرمألا تاططخملا

 ةكرحلاو «ةيبرعلا ةقطنملا
 نع تانسسماردو «ةيدركلا

 ىلإ . .ةيدوهيلاو ةيعويشلا
 .20كلذ ريغ

 يقدص يناجن
 )م اوؤى١-19:6)(ه1410--959"1

 ' « ىفحص بتاك « بيدأ

 .مجرتم « يعاذإ

 ماقأو ءسدقلا يف دلو

 ىلع لصلحو .«فئاطلاب
 داصتقالا يف ايرولاكبلا

 ...وكسوم نم يسايسلا
 ىلإ رداغ نيطسلف نمو
 كانه ردصأو ءاسنرف

 ةيبرعلا ةغللاب ةيرهش ةفيحص
 «يبرعلا قرشلا» اهامسأ

 )١( ع عمتجملا 9؟٠١ )١؟/5/

 .(ه *١14

 ىفطصم وهو راعتسم مساب
 ارس عزوت تناكو «يرمعلا
 .ةيبرعلا دالبلا .يف

 برحلا عالدنا دنع

 ىلإ رفاس ةينابسإلا ةيلهألا
 داع .ًايفحص ًالسارم اينابسإ

 ًابقارم لمعو نيطسلف ىلإ
 قرشلا ةطحم يف جماربلل
 نم ةيبرعلا ةعاذإلل ىندألا

 بحسطصو -١9606

 اهلاقتنا ىدل ةعاذإلا هذه

 .1448 نصربق ىلإ

 توريب يف ًاريخأ رقتسا
 ةعاذإلا لقح ىف لمع ثيح

 غرفتو «بدألاو ةفاحصلاو

 .ةمجرتلاو ةباتكلل

 : هتامجرتو هتافلؤم نم

  ةرهاقلا - نيكشوب -

 .(أرقا ةلسلس) 606

  ةرهاقلا  فوخيشت -

 ' .(أرقا ةلساس) 17

 د يكروج ميسكم -

 ةلسلس) .1465  ةرهاقلا

 .(ًأرقا

 :تانيزحلا تاوخألا

 .19467  ةرهاقلا - صصق

 .1957 -  توريب - صصق

 صصقلا نم راتخملا

 ل توريب :يسورلا

 ش 1

 بدألا ننم راتخملا

 .196 - توريب - :ىنيصلا

 صصقلا نم راتخملا -

 -توريب :يىنابسإلا

 | .1 و68

 بدألا نم راشخملا

  توريب :ىملاعلا

105 

 لولملا ةلمرألا

 - توؤريب - :ىرخأ صصقو

 1١661

 ديلاقتلاو ةيزانلا

 .توريب :ةيمالسإلا

185. 

 سسؤم رجنز رتيب

 ملاعلا يف ةعابطلا ةيرح

 .1468 - توريب :ديدجلا

 ةينطولا ةكرحلا خيرات -
 بالقنالا نم ةيبرحعلا

 ةلتككلا دهع ىتح ىنامثعلا

 .#18ا/  توريب - :ةينطولا

  ةمجرت : نوداصحلا -

 . ١1 6ها/ - توريب

 يديل تاركذم -



 يوارسعلا دعس بيحن لا رورس .بيجن

 '.ةمجرت : نمالجود

 ةيبهذلا ةسفنخلا

 - توريب - ةمجرت

 هللا

 دمحم - يدركلا نيدلا مجن

 نيدلا مجن

 رورس بيجن
 )م 1ة150-1/84)(ه لفلم ١مهزر

 .لثمم « يح ر سم بتاك

 ريزغ جاتنإ هل .رصم نم

 ايديجارتلا. :كلذ نم ءزيمتم
 تالوكوتورب «ةيناسنإلا

 وه شيرو - شير ءامكح
 ناك يذلا ىهقملا مسا

 بايذلا «تايعابر  هداتري
 دغب مكحلا «قرزألا

 تاملكلا «ةلوادملا

 .ةعطاقتملا

 تاسارد بنئاج ىلإ

 فقاوم :اهنم ثاحبأو

 .حرسملا يف راوحو «ةيدقن

 ماقف ءلّممي راص مث

 .٠ .ديرطلا مئاهلا رود ءادأب

 يف نيطسلف .باتك ةعوسوم ')١(

 - 487 ص نيرشعلا نرقلا

.447* 

 :ىف فاطملا هب ىهتنا مث

 ةيبصعلا ضارمألا .ىفشتسم

 دعب داع «ةيردنكسإلاب

 ."”ةرهاقلا ىلإ اهنم هجورخ

 يوارسعلا دعس بيجن
 )م اة4إل_امث١1)(هاآ5 2مل

 «يركسع «يفحص

 .لضانم

 «نانبلب رتاتب يف دلو
 ةسردملا يف هسورد ىئقلتو

 نم ةفسلفلا يف هاروتكدلا
 :ةنس ىف .ةناتسآلا ةعماج

 ليزاربلا ىلإ رفاس
 ' ؛ةراجتلا يف لمعي ًارجاهم

 ةديرج ريرحت يف مهسأف
 نم اهارتشا مث «ةمصاعلا)

 يديبابللا ريثم اهبحاص

 «حالصإلا» مساب اهردصأو

 ةنيدم ىلإ اهلقن نأ دعب
 سانيم ةيالو يف اريفيلوأ
 هلاغشأ زكرم ثيح

 نوناك 14 يف تردصف
 .191؟١1 ةنس ىناثلا

 ١9478 ءاكيرمأ يف مالسإلا»

 3ر5 سلا ص ةيصخششو

 باتك ىلع دروهو م

 «تاجوزلا ددعتو قالطلا»

 درو» .ةرسم سايلإ فيلأت

 ىلع در وهو «ليزاربلا نم
 يف مراكم يماس روتكدلا
 كلسم ىلع ءاوضأ» هباتك

 «ةيزردلا» باتكو .«ديحوتلا

 و ء.ةيليزاربلا ةغللاب

 يديحوتلا بهذملا»
 يف ثحبي وهو «يزردلا
 اولاعت» و ءبهذملا لوصأ

 مجعم وهو «يبرع يكحن
 ميلعتل يبرع يليزارب
 .ةيبرعلاب مّلكتلا بناجألا

 ةعوبطملا ريغ هبتك امأ

 لقعلاريرحت» :اهنمف

 باتك وهو «ركفلا قالطو
 خيرات» .يركف يفسلف

 و .«ةيوارسعلا ةلئاعلا

 .«زوردلا مالعأ»

 عمجملا يف ًاوضع ناكو

 سيئرو «يليزاربلا يملعلا
 .يف ةيزردلا ةيريخلا ةطبارلا

 نوؤشلا نيمأو .ليزاربلا

 يليزاربلا دهعملا يف ةيبرعلا
 لقعلا ةخيشمل ًابئانو «ةفاقثلل

 ."”يليزاربلا داحتالا يف

 ١98/9 زوردلا مالعأ مجعم (9)

 لامعا



 يقيقعلا بيجن
 يقيقعلا بيجن

 )م 5١و41 5١51١1)(ه1-15:7هز)

 .ةثاحب «بيدأ

 لواز ..نانبل نم

 «لاوحألا :يف ةفاحصلا

 مّلعو .ءاسملاو «قرشلاو
 ةيلكلا ىف ىبرعلا بدألا

 )5"١9/ .ةيكريرطبلا
 ملع :ةرهاقلا يفو 8

 ةفاقثلا مسق  يبرعلا بدألا

 ىبرعلا بدألاو «ةيرصملا

 ةفسلفلاو .ةمجرتلاو
 ةسردم يفو «ةيمالسإلا
 .تايناكسيسنرفلا تابهارلا

 ةيجراخلا ةرازو هتحشرو

 ةعماج يف ةفيظول ةينانبللا

  اهيف لمعف ةيبرعلا لودلا
 راشتسم ىلإ قحلم نم
 .(9١إل4 - 1985)

 تارضاحم ةعومجم هلو

 «تاعاذإلاو يداونلا يف

 تاقيقحتو تاسارد ةدعو

 :تالجم ىف تامجرتو

 ءةيورعلاو ء«فوشكملا
 بتاكلاو .ءباتكلاو

 ةلجملاو «يرصملا
 .©"اهريغو

 )١( يقيقعلا بيجن /نوقرشتسملا ,

 -نأ ودبيو :تلق .”""8 /*

 دا

 ىف هتافلؤم دّدع دقو

 :ىهو «نوقرشتسملا» هباتك

 ء(جم ") نوقرشتسملا
 ةصق) تاعقنتسملا فيفجت

 بدألا نم «ةيليلحت ةينادجو

 «لباب جرب «نراقملا

 ءدترملا ملس ءهللا ضرأ

 «ةيسراف ريطاسأو صصق

 نم ريطاسأو صصق

 .وكسنويلا روتسد ءاينابسإ
 ءوكسنويلا يف ةمجرتلا

 | عساتلا نرقلا يف ناريإ
8 

 .رسع

 يناليكلا بيجن
 )م اوؤو96_-١؟"1)(هاآ6١:١_-١*ه0)

 «ىمالسإلا بيدألا

 ءثحابلا ءدقانلا «يئاورلا
 ةصقلا دئار ءبيبطلا
 دحأ .ةرصاعملا ةيمالسإلا

 يف ةصقلا بانك رهشأ

 هسفن مسالاب رخآ ًافلؤم كانه < -

 ىلع تفقو دقف :نانبل نم

 ءارعشا ناونعب هل باتك

 ماع ردص ؛نورصاعم .برع
 هرخآ يف ددعو بهاذا

 دحاو اهنيب سيل ءهتافلؤم

 يف هل مجرتملا هركذ امم
 سيل لب  «نوقرشتسملا» هباتك
 «نوقرشتسملا» باتك اهنيب .

 .يمالسإلا ملاعلا

 «ناشرش ةيرقب دلو

 ةظفاحمب يتفز زكرمل ةعباتلا

 جّرختو .رصم يف ةيبرغلا
 ةعماج بطلا ةيلك ىف

 ٌعضنا ام ناعرسو .ةرهاقلا

 لقتعا ثيح «نيملسملا

 .نيترم

 زئاوج ةدع ىلع لصحو

 ةياعرل ىلعألا سلجملا نم

 .ةياورلا ىف بادآلاو نونفلا

 باتك داحتا وضع وهو
 «ةصقلا ئدانو ءرصم

 بدألا ةطبار يسسؤم

 لئاوأ نم لب «يمالسإلا
 بدألا ىلإ نيعادلا

 .ًايقيبطتو ًايرظن يمالسإلا

 دئار قحب حبصأ دقو

 «ةثيدحلا ةيمالسإلا .ةصقلا

 «بسحف هجاتنإ ةرثكب سيل

 «جاتنإلااذه عونتب لب

 هبيلاسأو هتاعوضوم ددعتبو
 لوأ بتك دقو .هلاكشأو

 ناونع تيحت ةريصق ةصق

 .«ريخألا سردلا»

 شمت يتلا ةياورلا بتكو
 ضرعتو «ةيمالسإلا اياضقلا
 «ةيمالسإلا بوعشلا يسآم



 ىناليكلا بيجن

 رشلا ىوق دض اهحافكو
 يف ةلثمم داسفلاو ملظلاو
 ةيبيلصلاو رامعتسالا

 اهيدل ام لكب «ةيدوهيلاو

 هتاياور تناكو ...ةيفخلو

 ةقلامع» و ةاتركاج ءارذع»
 «ناتسكرت ىلايل» و «لامشلا
 تامالع' «دوسألا لظلا» و

 «ةيبدألا هتريسم يف ةزراب
 ىمالسإلا بدألا تاءاطعو
 1 .رصاعملا

 «لحارم ةدعب رم دقو

 هباتك ىف اهنع ثدحت

 بدألا عم يتلحر»

 .«يمالسولا

 ىف لئاسر تمّدقو
 نع هاروتكدلاو ريتسجاملا

 نم ريثك تمجرتو «هلامعأ
 تاغللا ىلإ هتايبدأ

 ةيكرتلاو ةيزيلجنإلا
 .ةيسرافلاو ةيدروألاو

 ريبكلا هؤاطع عّونت دقو
68 ٠ 

 ٌمِض يذلا بدألا لاجم يف

 نيب ام ءافلؤم مم يلاوح

 ةريصقلا ةصقلاو ةياورلا

 ةيحرسمو ةيرعشلا نيواودلاو
 تاساردلاو (ءةدحاو
 لب ءةيبدألا ثاحبألاو

 ةيحصلاو ةيبطلا تاساردلاو

 .'"”ةعونتملا

 تاسارد :هيف بتك اممو

 ةيمالسإلا ةصقلا يف

 ةساردو ضرع عم ةرصاغعملا

 روتكدلا صصق نم ددعل

 دمحم /يناليكلا بيجن
 :توريب . شغيرب تسح

 )١( ه18 عنوملسملا )15/
 ع عمتجملا 00 /6 ١11

 ١١4 /؟ا/) ٠١/١5١6 (ه |

 عا6٠س ىدتنملا ,05 ص

 دلقو.هآد-7# ص 4١
 يف ليوط ءاقل هعم يرجأ

 عمتجملا ةلجم

 85 ص (ه 1107/1/15)

 ىرخأ ثيداحأ رظناو ”ة.-

 عاهسفن ةلجملا يف هنع

 (ه 1416/1/49 *1٠6
 ص ١١45 عاو .ه# ص
 مال ص ١١١6١ عو 5
 هال ه5 ص ١١40 عو
 هل ثيدح يف ةيريخلا ةلجمو

 ع7 س هتافو نم مايأ لبق
 (ه ١4١6 ةجحلا وذ) ١"

 ملاعلاو هه 984 ص

 31404)1١5- ع يمالسإلا
 ء(الشهم 00

 وذ) ١9" ع ةيبرعلا .ةلجملاو

 5١ ص ا(ه ١4١6 ةجحلا

 وذ) "١ع يجفخلا ء١

 - 8 ص (ها6١4١ ةجحلا

 يف ةياورلا ايفارجويلبب ء)
 ص اتلدلا طسوو برغ ميلقإ
 ىدامج) 44ع نايبلا 8
 .57؟ص (ها415١ ةرخآلا

 : 704 ع

 يناليكلا بيجن

 .ه4١4١ ءةلاسرلا ةسسؤم

 ٌتفقو امب ةمئاق هذهو

 : هتافلؤم نيوانع نم هيلع

 ىمالسإلا بدألا قافآ

 .ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

 ه ١55

 | ةسسؤم :توريب - ؟ ّط

 “١ به ١ ا/ .ةلاسرلا

 .ص

 طغض نم سرتحا

 - يمورلا نافلخ ميدقت /مدلا
 .ةحصلا ةرازو : يبد

 :توريب 7 ط  .ةيبدألا

 ١١ «ءةلاسرلا ةسسؤم

 .ص ©١866 ىه

 ةيمالسإلا ءاذعأ

 .راصنألا راد :ةرهاقلا

 ةسسؤم :توريب “"  ّط

 .ه 1١407 «ةلاسرلا

  رعش :ءابرغلا ىناغأ

 «بتكلا راد عباطم : توريب

 هه ١9١

 :ليوطلا ليللا تاينغأ -

 - رئاثلا رعاشلا :لابقإ -
 ةسسؤم :توريب "خط



 يناليكلا بيجن

 ١44 هه ١5٠6٠ ؛ةلاسرلا

 .ص

 .نوقرتحي نيذلا

 :ةيديمحلا لهأ

 0 صصق
 يف ةيتاذلا يتبرجت -

 :توريب - ةيمالسإلا ةصقلا

 اه مزح نبا راد

 .ص

 .مالسإلا ةيار تحت -

 :بيبط تاياكح -

 .صصق
 ”  ط  مالس ةمامح

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 اه ١6

  ةلودلاو نيذلا لوح

 «سئافنلا راد :توريب

 .ص 4١ ءه 85

 راد :توريب ط

 4١ ءهه "١40 .سئافنلا

 .ص

 .ةيمالسإلا ةصقلا لوح

 حرسملا لوح -

 :توريب  يمالسإلا

 2١405 ؛ةلاسرلا ةسسؤم
 .ص 96 ه

 ةضق :ريخألا سردلا
 .ةريصق

 ط  نويهص ريطفل مد
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 ةسنسؤم :توريب 5

 ١51١ ءهه ١85 .ةلاسرلا

 .ص

 راد :توريب ال ط

 هه ١5868 ئافنلا

 - صصق :ريمألا عومد -

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 ه5

 .ةحصلاو نيدلا -

 .ناطيشلا سأر -

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 م 84*١1

 .توريب هللا لاجر

 .هه 181 «ةيملعلا رادلا

 :بائذو ..لاجر -

 ةسسؤم :توريب - ةياور

 .ه /١401 «ةلاسرلا

 :نمآ يذلا لجرلا

 - ةياور : هللا ىلإ ةلحر

 ١949 .ءفلؤملا :ةرهاقلا

 .ص ه9 ىه

 بكر يف يقوش -

 .نيدلاخلا

 ىيناليكلا بيجن

  ةحصلاو موصلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 .ص االال فه نكلي

 داحتإ ىلإ :قيرطلا -

 :برغلا سلبارط  يمالسإ
 ءه 187 ءرونلا ةبتكم

 .ص 1١

 .ةياور :ليوطلا قيرطلا

 .ةيخعيرات

 .دوسألا لظلا -

 صصق :قيضلا ملاعلا -

 ةرسسؤم :توريب-"؟ ط ا

 .ه ١505 ,قلاسرلا

  اتركاج ءارذع
 ءماصتعالا راد :[ةرهاقلا]

 مه 191

 . .ةياور :ةيرقلا ءارذع -

 - رعش :ءادهشلا رصنع -

 ةسسؤم :توريب 0 ط

 .ه ١405 «ةلاسرلا

 .د - ربيخ باوبأ ىلع -

 به ا١"ة#7 عن .د .م

 .ص 56ا/

 :قشمد راوسأ ىلع

 5 ط  لامشلا ةقلامع



 يناليكلا بيجن

 «سئافنلا راد :توريب

 همه 48

 «توريب  ؟ ط  ةياور
 140١ ءةلاسرلا ةسسؤم
 .ص ؟ا!/١٠ .ه

 .صصق :ليحرلا ًادغ

 .ةحصلاو ءاذغلا

 .لافطألا بدأ يف -

 بطلا باصر ىف

 ةسسؤم :توريب  يوبنلا
 ه5 < ةلاسرلا

 ةسسؤم :توريب-"؟ظ

 ٠م اه 1١468 ,ةلاسرلا
 ةزئاجب ةزئافلا ةصقلا) - ص

 (رصم يف ةيبرتلا ةرازو

 "ا ط2 ةزمح لتاق

 ءةلاسرلا ةسسؤم :توريب
 .ص ١/5 ءه و6

 :توريب د ه9 ط

 .هه 3١5٠8 قةلاسرلا ةسسؤم

 صصق :سوباكلا

 .ةريصق

  رعش :كاقلأ فيك

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 هى

 .ص فيل 007 ل

 - يتايح نم تاحمل

 «ةلاسرلا ةسسؤم .توريب

 .جم "5 ص88٠

 - ” ط - ناتسكرت يلايل -

 :سئافنلا راد .كثوريب

 «عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا

 .ص اا/هم ه5

 - ةياور :داهسلا ىلايل -
 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 .ص 5١94 صآققلأك

  ؟ط  نابضقو ليل -
 «ةلاسرلا ةسسؤم - توريب

 ..ص ؟١هايه 5966

 . ط  ةياور :مالظلا يف -

 - ضيرملا عمتجملا -

 ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 هه ١5

 بدألا ىلإ لخدم

 ةسائر :ةحودلا  ىمالسإلا

 نوؤشلاو ةيعرشلا مكاحملا
 ١58 ّهه ١5١ا/ قينيدلا

 15 ؛ةمألا باتك) .ض

 .رعش :رئابكلا ةنيدم -

 .لفطلا ةحص

 :يطوعلبلا ةكلمم

 -رعش :رجاهم

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 .ص مك .ه ١ك

 صصقو ًادغ اندعوم -

 ةسسؤم :توريب  ىرخأ
 هه 66 «ةلاسرلا

  رهزألا يف نويلبان -

 يمالسإلا راتخملا :ةرهاقلا
 .ص ؟ه5: ى2صاا"ؤ د

 .رعش : العلا وحن

  دلاخلا ءادنلا

 «نايبلا راد :تيوكلا

 اه ١!"84م

 ةصق) :هللا رون -

 ةسسؤم :توريب  (هنع

 هه "#95 «ةلاسرلا

 .جم ؟

 ةسسؤم :توريب - ؟ ّط

 جم " اه ااا «ةلاسرلا

 ةوعدلا تاياور ةلسلس)

 .(ةيمالسإلا

 ةصق :دوعوملا مويلا -
 :توريب-5؟ ط  ةيخيرات

 .ه ١898 «ةلاسرلا ةسسؤم

 عناملا بيجن
 (مادك19-1؟750(ه141195-146)

 .مجرتم «ىئاور «بتاك



 لاسعلا ةبيحن 51١

 يف ريبزلا ديلاوم نم

 ةيداليملا تاينيسمخلا ةرتف

 ةزرابلا ةيفاقثلا هوجولا نم

 .ةيدوعسلا ةيسنجلاب

 «يئاور ءبتاك وهو

 بتكلا ددع لصو «مجرتم

 وحن ىلإ اهمجرت يتلا
 اهزربأ نم ءاباتك نيثالث

 يبستاج ةياورل هتمجرت

 «ءدلاريجزتيفل ميظعلا

 اسيار تاركذمو

 نوملسملاو «فوشتابروج

 هلو .ىتيفوسلا داحتالا يف
 :اهناونع ةديحو ةياور

 .©7ندملا سامت

 يتيبهبلا دمحم بيجن
 (ماوكك_5250)(ه1415-00)

 .دقان « بيدأ

 اومفرع نيذلا دحأ

 مهتاساردو مهتاماهسإب

 برغملا ىف ةيبدألاو ةيفاقثلا

 ملاعتلا قىوثسم ىلعو

 .يبرعلا

 تاعماج ىف ًاذاتسأ لمع

 ىدامج) 8 ع لصيفلا قف

 ١14. ص (ه ١417 ةرخآلا

 دمحمو دادذغبو ةرهاقلا

 .شكارمو سافو سماخلا

 تاقلعملا» :هتافلؤم نم

 رعشلا خيرات» ءفعبسلا

 ىلإ لخدملا» ,.«ثلاثلا

 بدألاو خيراتلا ةسارد

 ."”«يبرعلا

 يواكتسملا بيجن
 (ماوق520-8#)(ه1414--0)

 نييضايرلا داّقنلا خيش
 .برعلا

 .1978 ماع ذنم قوقحلا

 ةباتكلل هتسرامم مغربو

 هتاباتك نأ الإ ,ةيبدألا

 أدب ذنم فرعو .هترهش

 يضايرلا مسقلا يف لمعلا

 ماع مارهألا ةديرج يف

 .رخاسلا هبولسأب م 46

 ةنجللا يف ًاوضع ناكو

 سمخل ةيرصملا ةيبملوألا

 .-23194617* نيب ةيلاتتم تارود

 ةنجلل ًاماع ًائيمأو م14

 ١968 ماع ةيبرعلا ةيبملوألا

 رغض) ١88 علصيفنلا (9

 .(ه0151*

 يرصملا داحتالل ًاسيئرو 2م

 داحتال ًاسيئرو .ةعراصملل

 19م نم نيقاعملا ا

 يف ًايلود ًامكحو عم

 سأرتو .«.ىوقلا باعلأ

 ةنجللا ةلجم ريرحت

 ىلوتامك «ءةيبملوألا

 ةلجمل ةماعلا ةيراتركسلا

 .«بابشلا)

 اهنم «تافلؤم ةدع هلو

 ةينامثو «ةيبدأ بتك ةثالث

 ةعبرأو «ةمجرتم ةيبدأ بتك
 «نايتفلل ةيضاير بتك

 ةيضاير بتك ةسمخو
 ."”لافطألل ةمجرتم

 :هبتك نيوانع نمو

  ةيضايرلا ةعوسوملا
 مارهألا زكرم :ةرهاقلا

 .ه ١51١ ءرشنلاو ةمجرتلل

 لاسعلا ةبيحن

 (ماوكا د52 (؟ها 411 )

 المع (19/) وحن تمدق

 ةصقو ةياوز نيب ام ًابيدأ

 ىلع اهيف ةزكرم «ةريصق

 .(هه 15



 يولعلا نمحرلا دبع دمحم حئلا

 .لفطلاو .ةأرملا

 :اهلامعأ رهشأ نمو

 يواصح ءنوكسلا سمه
 «ةديعبلا قامعألا «لبجلا
 قزشلا نم «عبارلا طئاحلا
 ةيبدأ لامعأو .برغلا ىلإ
 ,20ىرخأ

«* ' . ١ 

 كلاسلا نب نمحرلا

 يولعلا

 " 0) 1(ماقالا

 .رعاش « ضاق قمالع

 حنلا :لماكلا همسا

 نب نمحرلا دبع دمحم
 دمحأ نب اباب نب كلاسلا

 .يولعلا هبيب

 .ءاضقو ملع تيب نم

04 

 بداو

 .ايناتيروم

 :اهتم تافلؤم ةدع هل

 ام حرشب بستحملا نوع

00 

 رفص) ١75 ع لصيفلا )١(

 ١١. ص ا(ه

 ةرانملا :طيقنش دالب (0

 3 هدرا

"51 

 (ماكم0 20 (ه ا 4 تنل)

 يتفم ءركفملا ملاعلا

 .ماشلا سلبارط

 «ريزغ ملع اذ ناك

 .ةميرك ةيمالسإ فقاومو

 ةفسلفلا نيب ناميإلا ةصق)

 يذلا «نآرقلاو ملعلاو

 دقو ..قافآلا هترهش تقبط

 «يبابش علطم يف هتأرق

 ةدودعملا بتكلا نم ناكف

 يتايح يف ت رثأ يتلا

 .يراكفأ. هيجوتو

 ةالصلا ىف فالآلا كراش

 يروصنملا عماجلا يف هيلع

 رياقم يف نفدو «ريبكلا

 لمرلا باب ىف ةلئاعلا
 يرظناو) . رسلبارطب

 شيوردلا ميدن

 )1 4010/1" 4اه()5؟١5-_لاحكام(

 .يقيسوم نانف

 ذملتتو ء«ءبلح ىف دلو

 .يقيسوملا هدلاو ىلع

 دهعملا سيسأت يف مهاس

 ريتخاو «بلحي ىقيسوملا

 ىبرعلا ثارتلا ةنجلل ًاوضع

 لودلا ٍةعماجل عباتلا

 ةقرفلل اسيئر ناكو .ةيبرعلا

 مث «بلح ةعاذإب ةيقيسوملا
 .ايقيسوم ابقارم

 نم» ناونعيب باتك هل

 داؤف عم كارتشالاب - «انزونك

 ٠١/8 ماع ردص - يئاجر

 ثارتلا يف ثحبي وهو .ه
 ."”يبرعلا يقيسوملا

 دمحم ميدن

 (ما1909-567)(ه1-1414"؟)

 .رعاش .٠

 هييلينوم ةعماج جيرخ
 .بادآ صصخت « ةيسنرفلا

 ةيزمرلاو ةيسنامورلا

 .لقم رعاش وهو «ةيروسب

 : هلامغأ نم

 «بكانعو تاشارف ءمألا

 قافر ءناولأ ءقافآ
. 22 
 .٠ وصم

 ؛إ عود جم بتكلا ملاع م

 .(ه5١ ١08 لاوش)

 54 ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ (4)

 13١. صا(ه ١414 لاوش)



 نَلِب غابصلا دمحأ رازن

 (ماكخا-5١1؟41)(ه1405-150)

 «بيطخلا ؛ةيعادلا

 .ديهشلا

 «ةيروسب صمح يف دلو
 ةوعدلا بكر ىلإ مضناو

 مث «نجسو .ةيمالسإلا

 ءرصم يف سرديل جرخ

 ةيرصملا تارباخملا نكل

 لاحرلا دش .هليحرتب ترمأ

 ءه 1581/ ماع اينابسإ ىلإ

 ىلإ وعديو سردي ناكف
 ةبلطلا نيب مالسإلا

 طسوو ةيبرعلا تايلاجلاو
 .مهسفنأ نابسإلا

 .هدوهج يف هللا كرابو

 لمعلا دقري ناك ىتح

 لامش يف يمالسإلا

 يف ةصاخبو ءايقيرفإ

 ابروأو ءرئازجلاو برغملا
 !ًامومع

 ...ةاغطلا هب قاضو

 .كانه هولتقف

 نع هفقوت دق ناكو

 ًايلك تفتلاو ءةساردلا ةعباتم

 ةمجرتب أدبو .ةوعدلا ىلإ

 ةغللا ىلإ ةيمالسإلا بتكلا

 ديدعلا رشنف «ةينابسإلا
 هلامعأ رخآ تناكو .اهنم

 ةأايخح» باتك ةمجرت

 يناعم» ةمجرتو ءادمحم

 ثيح ««ميركلا نآرقلا

 .")اهلمكي نأ لبق دهشتسا

 0 مظعلا ديؤم رازن

 (ماكخخ- كنركن كا لا

 .بيدأ

 ملعت .ةةامح ىف دلو

 يف ًاليوط لمعو ءاهب
 .ةباتكلاو ةفاحصلا

 : هلامعأ مهأ

 يضاملا لسالس -
 عباطم :قشمد [ةياور]

 ده ١787 .نوديز نبا

 .ص سرقت

 رثكأو ًاماع رشع ةتس -

 .[صصق]

 ومنت ةريغصلا عباصألا -

 . ."”صصق] مالظلا يف

 )١( عيمالسإلاملاعلا ١887
 عمتجملا ي(هماك هكا

 رام 1107/5/14 689 عا
 4١. ص ٠١٠66 ع

 ٠ جم ١1 ع بتكلا ملاع )2

 ةلاسر نم (ه ١405 لاوش)
 . . ةيفاقثلا ةيروس

 )م 1511-١544 (ه11-5-5)

 بيدألا «ةمالعلا يتفملا

 :عوبطملا رعاشلا «عرابلا
 .ققحملا ثحابلا

 «اهورمأ» نم هلصأ

 رادب ًاذاتسأ نيع .دنهلاب

 يف ةيمالسإلا مولعلا
 ءاهورمأب عماجلا دجسملا

 يف سانلا عجرم ناكو

 ًارضعو ءاهب ىوتفلا
 ةدع يف ىروشلا سلجمل

 .دنهلاب ةيمالسإ تاعماج

 يذلا قيقرلا هرعشب رهتشاو
 ءاريثك سانلا هلوادتي

 حئادم يف ضرق ام ةصاخو

 .لللو يبنلا

 سردلاو ملعلا ىلإ عطقنا

 لحرو «ةدابعلاو سيردتلاو
 ملعلا بلط يف ًاريثك

 يشاوح فئصو «ثحبلاو
  امدقلا بتك ىلع ةريثك
 «ةديفملا بتكلا صخلو

 ةديدع تالاقم بتكتساو

 ءاملعلا مجارت يف ةديج

 .ءايلوألا ريسو

 قيقحت ىلإ قفو دقو
 ينابرلا مامإلا تابوتكم
 دحألا دبع نب دمنحأ



 ليباب حوصن 515

 ددجمب فورعملا يدنهرسلا

 هجاو يذلا «يناغلا فلألا

 هرصع .يف روطاربما مظعأ

 «"يلوغملا ربكأ» وهو

 ريغي نأ هللا قيفوتب عاطتساف

 يتلا رومألا نم تاركنملا

 عمتجملا يف اهلخدأ

 ىلع يضقيو «ينالسإلا
 يذلا ديدجلا يربكألا نيدلا

 نيدلا ءازإزب هعرتخا

 مامإلا ناك دقو .يمالسإلا

 لئاسر هجو يدنهرسلا

 ةموكحلا نايعأ ىلإ ةريثك
 نيلوؤسملاو شيجلا لاجرو
 تناكو .مكحلا ةرادإ نع

 اهيلع رهسف .ةيسرافلا ةغللاب
 اهققحو .يديرف خيشلا

 يفقاهعبطو اهعمجو
 .تادلجم

 نم رثكأ فشتكا امك

 خيشلل ةيطخ ةلاسر

 «ءيولهدلا هللا يلو

 يشاوح فئنصو ءاهققحو

 ىلإ اهمجرتو ءاهيلع
 .هتافو ليبق ةيدروألا

 :هتافلؤم مهأ نمو

 باهش خيشلا اياصو

 .يدرورهسلا نيدلا

 ليعامسإ خيشلا ةركذت -

 .يولهدلا ديهشلا

 هللاب يقاب خيشلا ركذت -

 .هئافلخو هدالوأو يولهدلا

 دمحأ مامإلا تابوتكم -

 فلألا ددجم يدنهرسلا
 .(ةمجرت) يناثلا

 خيشلا تابوتكم

 .(ةمجرت) يدنمرسلا موصعم

 .دنيويد رباكأ تابوتكم

 ةيمساقلا دئارفلا
 مساق دمحم خيشلا لئاسر)

 .(يوتونانلا

 زاجح قان رفس
 ةلحرل ةمجرتلاو صيخلتلا)
 يقورافلا نيدلا عيفر خيشلا
 هللا يلو خيشلا ذيمالت نم

 .(يولهدلا

 عم يولهدلا هللا يلو خيشلا

 يف .ةمجرتلاو ةيشحتلا

 ,20رابك تادلجم ةعبرأ

 ١5١05 ىلوألا ىدامج) 6

 عال" جمو 230١١ صاه

 ص (ه ١105 بجر) ٠

 دمحأ راثن ملقب ١-96

 . يقورافلا

 (ماكقك# 200ه 41#

 .يفحص ررحم

 ةيفحصلا هتايح أذب

 «روصملا ريرحت ةيراتركسب

 ةيريرحتلا هتامهاسم تزربو

 .«برعلا نحن)» روصم يف

 كرت ىتح ه5 ماع نم

 .ه +١5٠ ةياهن ىف ةمدخلا

 ريرحت يف زراب رود هل ناكو
 يف ةصاخو «ةلجملا هذه

 سانلا» هب رهتشا يذلا هباب

 يف هعمج دقو .«رصعلاو

 ."”لالهلا باتك

 ليباب حوصن
 )م اوؤ4ك-60١5١1)(ه140ا0_ 15

- 

 يف ةيبرعلا ةفاحصلا مدخ

 «نرق فصن ىلاوح ةيروس
 .يسايسلا لمعلا يف كراشو

 ةعبطم هيقيقش عم سسأ

 ريرحت سأرو «ناوخإ ليباب
 ناك يتلا سبتقملا ةديرج

 )1١1١/48/ 1” هاباب ع روصملا (0)

 .(ه ١51



 اقول يمظن 516 ليباب حوصن

 ةسائرو زايتنما ىلوت مث

 رشنو .مايألا ةديرج
 قرشلا ةديرج ئف هتاركذم

 يف تامو .ًاعابت طسوألا

 ,0ىشمد 2

 : هتافلؤم نم

 :ةسايسو ةفاحص -

 - نيرشعلا نرقلا يف ةيروس
 بتكلل سيرلا ضاير :ندنل
 م76 فه -15*  ءرشنلاو

 .ص

 تمصع ليبن - ةراضن وبأ

 (ماقحإل )ه1 ال 00)

 «ثحابلا «بتاكلا

 بحاص ءمجرتملا

 .ةديدعلا

 باتكل هفيلأتب فرع

 م 19604 ةنس رهظ يذلا

 هءالؤ ع طسوألا قربشلا )١(

 55 لووك 5/٠١

 ةيبرعلا ةيفحصلا ةعوسوملا
 ةيمالسإلا ةلاشرلا 9« 0

 ص (ه4017١ رخآلا عيبر)

 .هم

 'هفلؤم نأل «بارغتسالاو

 لوقي امك «ةبيلص يحيسملا

 يحيسم يأ ءهسفن نع وه
 تافلؤم كرت دقو .ليصأ

 ةيمالسإلا ةعوسوملا) اهنم
 تافلؤملاو .(ىربكلا
 ةايح.جلاعت يتلا ى رخألا

 صيئصاقألاب رشبلا
 بناجب «تايحرسملاو
 ةيفسلفلاو ةيبدألا تامجرتلا

 .ةصقلاو ةياورلا اهيف امب
 لافطألل ىرخأ تامجرتو
 بدألا نم: اهراتخا

 0 .يلاطيإلا
 ةمدقم ىف هلاق اممو

 ةلاسرلا دمحم) هباتك

 نع ثدحتي وهو (لوسرلاو
 نآرقلا ىتفلا ظفح) :هسفن

 تاقلعملا ئعوو «عستل

 أرقو .ةسامحلا ناويدو

 يبأب نّتتفاو ؛تايموزللا
 هجو ىلع يبنتملاو .ءالعلا

 ةريسو حبصأو «صوصخلا
 نيدشارلا ءافلخلاو لوسرلا
 داكي هئارشع نم هيدل فلآ

 نباو باطخلا نبا سّدقي
 نم خيشلاو . .بلاط يبأ
 نم هيلع زعأ هلك كلذ ءارو

 ' دصقيو .(ًاعيمج ايندلا لهأ

 مامإ يراخبلا ديس خيشلاب

 ناك يذلا سيوسلا دجسم | ةشهدلاب 'لبوقو
 ,٠ ©"0دجسملا ىف هدنع ملعتي

 نيوانعب ةمئاق هذهو

 نم اهيلع ٌتفقو ام ضعب

 - : هلامعأ

 يراوح :ركب ويأ -

 ةبتكم :ةرهاقلا دمحم

 .بيرغ

 ةيؤر : ىكيرمألا بدألا

 رجيو سيليو/ةيملاع

 زاد :ةرهاقلا (ةمجرت)

 م85 ءه 195 .فراعملا

 .ص

 هتينادحوو هدوجو : هللا -

 «بيرغ. ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص 117ه

 .:ةرهاقلا  مالسإلاو انأ -

 ء2ها٠15 - «بيرغ ةبتكم

 .ص 1ا/ا/

 يجولوكيسلا روطتلا -
 نولاف يرنه/لفطلل

 راد :ةرهاقلا  (ةمجرت)

 16 ف 4 .نلكتارف

 ص

 /14 ٠١5/4 عارابخألا )2

 مه اكل



 اقول اي

 ةبتكم :ةرهاقلا - نيملسملا

 ١6١ فه 5 ؟ .«.بيرغ

 .ص

 /لوسرلاو ةلاسرلا

 - نيسح لامك ملقب ةمدقم

 ةرازو :ةرهاقلا ”  ط

 بتكلا راد :ميلعتلاو ةيبرتلا

 ١9١ ه-#1ال9 ءةئثيدحلا

 ةيمالسإلا ةعوسوملا) - ص
 هسيردت ررقت)  (ىربكلا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا سرادمب

 .(ةدحتملا

 صمقلا فلأدقو)د

 :ناونعب ًاباتك سويجرس
 يناقول يمظن روتكدلا
 :هباتك ىلع ًادر :نازيملا

 .لوسرلاو ةلاسرلا :دمحم

 تاروشنملا راد يف رشنو

 .(توريبب ةثيدحلا

 دعبلا :ةايحلا ةصقر

 .ت .دراودا /نامزلل رخآلا

 .(ةمجرت) لوه

 - ضرألا قيفقر -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 - نص ا١؟؟9 هاه )"ك4

 .(51 ؛أرقا»

 تايقالخأو جاوزلا -

 /ةيملع ةرظن :سنجلا

515 

  (ةمجرت) لسر دنارترب
 .بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 تاياور عورأ :نيش

 رفيش كاج /يكيرمألا برغلا

 :ةرهاقلا (ةمجرت)»

 .يباتك تاعوبطم

 /عبس رئب ىلإ قيرطلا -
  (ةمجرت) نينام ليثيإ

 .سالط راد :قشمد

 /ليئارسإ يف يبرع -
 ةمجرت) رمسألا يزوف
 يفوص عم كارتشالاب
 راد :ةرهاقلا  (هللا دبع

 "05ه بى "١ ا «فراعملا

 .ص

 /يقيبطتلا سفنلا ملع
 ةمجرت) ونيناد ىلاروم هيردنأ

 يفوص عم كارتشالاب
 راد :ةرهاقلا  (هللا دبع

 ةيعمجلا :رصم ةضهن

 ةفرعملا رشنل ةيرصملا

 588 هه ١884 .ةيلاعلا

 ص

 :باطخلا نب رمع

 - .لجرلاو لثملاو لطبلا

 «بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص ١" هه 51

  صاعلا نب ورمع

 .بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 اقول يمظن

  كمالحأ رسفي ديورف -

 «بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 ص 1ا/ 15

 .(ديورف دنومجيس /مالحألا

 /اكيرمأ مكحت فيك -

 نورخآو رومديكس سكام
 :ةرهاقلا - ” ط  (ةمجرت)

 .ةيلودلا رادلا

 صه

 رتوتلا مواقت فيك -
 :توريب  (ةمجرت) يبصعلا

 مه ١1ةال هفراعملا راد

 ىلع ءاوضأ) - س8

 .(؟ ؛؟ كتايح

 هتايح ىف دمحم

 ةبتكم :ةرهاقلا  ةصاخلا
 .بيرغ

 :ءاضوضلا ةحفاكم

 /ءودهلا ليبس يف لاضنلا

  (ةمجرت) دنالريب رودويت
 «فراعملا راد :ةرهإقلا

 .ص اال4 ه5

 ةيمالسإلا ةعوسوملا
 .(؟) ىربكلا

 يناسنإ موهفم وحن -

 .دوجولل «ءناسنإلل

  ةيفسلف ةيؤر :قلطملل
 - «بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص ١٠١وؤل ه5



 /ةطقن لباقم ةطقن

 - (ةمجرت) ىلسكه سودلا
 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 ءه ١5١05 «باتكلل ةماعلا

 باتك فلألا) - ص 4
 .(" ؟يناثلا

 روشاع نامعن

 )م ا١ةها/_-518١)(ه 12 ١ال_ 0"1)

 حرسسملا داور نم

 .ديدجلا ىعقاولا

 557 0 نم هجرخت دعب

 ةيلك يف ةيزيلجنإلا ةغللا
 لصاو ءرصمب تادآلا

 ناكو ءحرسملل هتسارد

 اهيلإ ىمتنا ىتلا ةسردملا

 ءعساو قاطن ىلع اهب رثأتو
 ملعت ةسردملا هذه ىفو

 ةيرخسلا نيب عمجي فيك

 ىعامتجالا ركفلاو «ةينفلا

 .ربيغتلا ىلإ علطتي يذلا

 يتلا  ةعماجلا يف ناكو
 مم ١98 ةنس اهيلإ بستنا

 :هذاتسأ نيبو هنيب تأشن دق

 ةقادص «ثرواه» يزيلجنإلا

 نم ثرواه ناكو.ءةقيمع
 نيعفادملا زيلجنإلا رارحأ

 . . ةديدجلا راكفألا نع

 هتفيظو نم ًايئاهن لصفو
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 ١9468 ةئس ةفاقثلا ةرازو ىف

 .راسيلا ىلإ هئامتنا ةمهتب م

 هب لصتا ةرشابم هدرط رثإو

 لكب هتدعاسم هيلع ضرعو
 دمحم لعف كلذكو ..ةوق

 .رودنم

 ةديرج يف اهدعب لمعو
 اهب بقتساو .«ةيروهمجلا»
 ١969 نم دتمت تاونس

 ةنس فيص يفو .م 15
 نم تارشعو درط م 1455

 يف مهلمع نم باتكلا رابك

 .اولقُتو «ةيروهمجلا ةديرج

 ىف ةفلتخم فئاظو ىلإ
- 

 ال ىتلا ةلودلا تاسسؤم
 وأ ةفاحصلاب اهل ةقالع

 .ةفاقثلا

 عاطتسا ةقاش دوهج دعبو

 ««مويلا رابخأ» يف لمعي نأ

 ًادومع بتكي ناك ثيح
 يقب دقو .ًايعوبسأ ًاريصق

 ةياهن ىتح لمعلا ذه يف
 ,230هتامح

 ”ناذحلا ا ع روصملا قل

 اه 591١ا/

 يقدض تمعن

 وأ ءيواطهطلا ةعافر . 
 ةيليجست ًامارد :مدقتلا ريشب

 رظانم ةدعو لوصف ةثالث ىف

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا
 .باتكلل ةماعلا

 :ةرهاقلا  داورلا عم -

 ةماعلا ةيرصملا ةّئيهلا

 ه .١ «باتكلل

 ةرئاطلا بوكرل اودعتسا -

 رميتروم نوج /اهريغو

 ةرازو :تيوكلا  (ةمجرت)

 ه ١9٠ .ىابنألاو داشرألا

 .(4 ؛يملاعلا حرسملا نم)

 270م1 ..:)(ىز#*#ة ل ءدد)

 .ةغيلب ةيمالسإ ةبتاك

 مساب ةفورعملا يهو

 عيدبا اهباتك ةمدقم يف تيأر (؟)

 ماع ردص يذلا  ؛هللا عنص

 ءاهتافو ديفي ام -ه

 اهلو .ءكلذل تبتك اهنأكو

 ليبق تردص ىرخأ بتك
 اهتافو تعقوتف ..ةئسلا كلت

 ..تاونسلا كلت نيب اميف

 .ملعأ هللاو

 مجعما بحاص اهركذ دقو

 ص «نييروسلا نيفلؤملا .

 لب ءاهل مجرتي ملو 64
 طقف «جربتلا» باتك اهل ركذ

 .رصم نم اهنأ قحلاو -



 ليعامسإ ميعن 514 جاحلا ةمعن

 «اضر .دمحم روتكدلا مرح

 دمحم ميلعلا مرح» وأ

 .«"اضر

 « ةنيصرلا اهتاباتكب تفرغ

 كئابس اهنأك تارابعو

 .يوتلي ال غيلب ملقو «بهذ

 عم .«ةساسح تاعوضومل

 «ةيلاع ةفاقثب اهتجلاعم
 ىرخأو ةيلقن دهاوشو

 بيجع قافتا يف ءةيرصع
 ش .ةردان ةمءاومو

 رثكأ يف بتكت تناكو

 ةلجم اهزربأ .ةلجم نم

 ةعامجل «يوبنلا يدهلا»

 يتلا ةيدمحملا ةئسلا راصنأ

 نقتتو «ةرهاقلا يف ردصت

 ىلع اهعالطا عم ءةيسنرفلا
 ًابدأ نييسنرفلا تاباتك
 : .ةفاقثو

 «تاالحر ةبحاص تناكو

 ءارسيوس ىلإ ةلحر اهنم
 عئادب» اهباتك يف اهتنود

 لؤوأ وهو) جّوبَتلا -

 تاعبط عبط ءاهبتك رهشأو
 راد تاعبط اهنم .ةديدع

 رادو «ءقشمدب ركفلا

 رادو ءةرهاقلاب ماصتعالا

 هيعمجو « سنوتنب ةمالسوب

 (. .قشمدب

 يمالسإلا

 :ةرهاقلا  نآرقلا ةمعن -

 هم ١"4م .ماصتعالا راد

 ط2 نآرقلا ةزجعم

 ءماصتعالا راد :ةرهاقلا

 مه او4

 - نآرقلاةيبرت نم

 «بتكلا ملاع :ةرهاقلا

 اه "6

 - هللا ليبس ىف داهجلا

 .ماصتعالا راد :ةرهاقلا

 - رانلا  ةنجلا :ءازجلا

 هه ©١996 .ةرهاقلا 4 ط

 ربلا يف هللا عنص عيدب -

 راد :ةرهاققلا _ رحبلاو

 ه4 .ماصتعالا

 .جاحلا ةمعن

 (م18489-1918)(ه نول خو

 .يرجهم رعاش

 «زوزرغ ةدلب يف دلو

 «نانبلب ليبج ءاضق نم
 يف ىلوألا هسورد ئقلت

 ىلإ رجاه مث ءاهتسردم

 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 ءارو ًايعس ةرشع ةسماخلا

 «بدألاب فغشو .قزرلا

 مظن ىتح هسفن ىلع سردف
 نينحلاب زاتما يذلا رعشلا

 .هاركذب ينغتلاو نطولا ىلإ
 شاعو ةيملقلا ةطبارلا رصاع
 افرنم ةطبار سأرتو ءاهعم

 .ةيبدألا

 : هراثآ

 .«لايخلا ةذفان» ناويدو

 يف روشنم ريثك رعش هلو
 .©0ةيرجهملا فجحصلا

 ليعامسإ ميعن
 (ماوال5- 15:0 (ه15:5-149)

 .ماسر

 «ةيكاطنأ ةنيدم ىف دلو

 «قشمد يف هميلعت 5 يقلت دو

 نونفلل اريدم نيعو ءاماسر

 ةفاقثلا ةرازو ىف ةليمجلا

 .ةيروسب

 ةيليلحتلا ةساردلا بتك

 ص ءابدألاو ءارعشلا ريهاشم قفز
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 ميهاربإ رونلا 14-5 داج داهن

 نونفلاب ةقلعتملا ةيبدألاو

 امك ءتاحوللاو (مسرلا)

 ةرطاخلا ةباتك سرام

 .ةيركفلاو ةينادجولا

 نع رشع عبارلا يف تام

 نفدو «يناثلا نوناك رهش

 .قشمدب حادحدلا ةريقم ىف

 مهدأ :باتك هل

 طخو نول ةقرح : ليعامسإ

 ا١ا/  «قشمد  ىئاهن ال

20 1 
 . له

 داج داهن

 (ماقوت )ه1 4:4يد0)

 ةررحم «؛«ةيحرسم ةبتاك

 . ةيقحص

 ىف تاماهسإ ةدع اهل

 اهرثكأ ؛ةيحرسملا ةباتك
 عا .ةيحرسم لدجلل ةراثإ

 تلمح .يتلا «فيصرلا
 ةيعامتجاو ةيسايس تاداقتنا

 .رصم يف ةعذال

 ريرحت ةريدم تناكو

 ؛ريخلا حابص» ةلجم
 ,"2ةيعوبسألا

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ )١(

 ّ 808 8١7 ص

 رفص) ١67 ع لصنيفلا (9
 .(هها6ل6

 ."”لغشلا | نع باتك اهيف ردص
 :ناوئعب فسويلا زور ةرسأ

 «مالحأو مايأ :داج داهن»

 اهتاقيقحتو اهتالاقم مضي

 تاحفص ىلع اهترشن يتلا 1

 نعو ءاريخلا حابص» ةلجم

 ىلإ رصم جراخ اهتالحر

 بناج ىلإ ؛دنهلاو اكيرمأ
 لوح اهجوز اهبتك ةيئرم
 © ءاهعم هتايح

 )م ا55١؟- 157520 (ه1115-*41)

 .ينوناق ريبخ

 لحاسلاب ةدوكأ ةدلبب دلو

 ًاراشتسم لمعو «سنوت يف

 نوؤشلا ةرازومل ًاينوناق
 ىف مهاس امك «ةيعامتجالا

 ص وصنلا لج داذعإ

 نامضلا ناديم ىف ةينوناقلا

 .لغشلا ةلجمو ىعامتجالا

 تاساردلا نم ديدعلا هل

 نادذيم يف ثوحبلاو

 نامضلا يف لماكلا -
 .يعامتجالا

 نوناق يف لماكلا

 ميهاربإ رونلا

 )م 195:5١1-84!5)(ه ١"ة_- 50"١1

 .رعاش «بيدأ

 زونكلا ةيرق يف دلو

 ةيلك يف جّرختو .نادوسلاب
 ًارغاش قّلأت مث .نودروغ

 سرادم يف لّقنتو .ًابيدأو

 يف هرعش رشنو «ةريثك
 دئارجلاو ةيرصملا تالجملا

 يف لمعيل ريتخا .ةينادوسلا

 ىلإ لقت مث «تاملعملا ةيلك
 يف ًاشتفم لمعيل ميلاقألا
 داع هنكلو «ميلعتلا بتاكم

 خانملا دجوو كلذ دعب
 كراشف ..ةمصاعلا يف يبدألا

 نواعتو «ةيبدألا ةودنلا يف |[

 ثيداحأ رشنو «ةعاذإلا عم

 ءارعشلا ةبيتك أشنأو «ةيبدأ

 فءاقدصأ تمض .ىتلا

 «ةبيتكلل ًاريمأ حبصأ و

 يمهاكفلا رعشلاب تينعو

 يريتاكيراكلا ريوصتلاو
 فحصلا تناكف .ثيداحألل

 نم موي يف ولخت ال ةيمويلا
 ءارعش دئاصق نم مايألا
 ش .ةبيتكلا

 .557؟ نص نييسنوتلا ريهاشم (5



 دومحم نيدلا رون

 يف ًادحاو ًاناويد عمج

 ««ةبيتكلا ناويد» وهو هتايح

 رعشل تامجرت هلامك

 يف ًاناكم دجي مل يزيلجنإ
 بتك دقو .ناويدلا اذه

 ىقتسا ةيرعش تايحرسم
 ىجاحألا نم اهداوم

 ةيبعشلا تاياكحلاو
 ضعب مجرت امك .ةينادوسلا

 يف ثاحبألاو تالاقملا
 .©90ةيبرتلاو سفنلا ملع

 دومحم نيدلا رون
 ١ (ماققت 1و1 143 18)

 «رعاش « يفحص ررخم

 .بتاك

 ةيئادتبالا ةسردملاب ملعت
 مث «نيدلا ريخ ءاحطب

 يف يقداصلا دهعملاب قحتلا
 تاغللا ةسردمو «سئنوت

 «نيراطعلاب ةيبرعلا بادآلاو
 ةيلك نم سناسيللا زرحأو
 .ناك مث «ودروبب بادآلا

 .ةعاذإلاب ىبرعلا

 ةنس «جورملا» ردصأ

 هطاشن ةيادب يف م 5

 84 نص ينادوسلا ركفلا داور (1)
 قال

5 

 ريرحت سأرتو .يفحصلا
 اميف ردصأو «راكفألا» ةلجم
 .«ةيقارلا ايرثلا» ةلجم دعب

 454١1ه) «عوبسألا» ةديرجو

 ردصأامك ,.(م 14685-

 .1984 «مايألا» ةديرج

 تالجم ةدع يف ررحو

 .ةيبرع فحصو

 داحتالا ةيعمج سأر
 يف ًاوضع ناكو «يحرسملا

 مظنو ««يليثمتلا بكوكلا»

 بتكو «يئانغلا رعشلا
 .؟ةيخيراتلا تايحرسملا

 دومحم نيدلا رون
 )م زوذأ  اهقف) (ه 141 1839

 دئاق «يرادإ «ىسايس

 .يركسع

 ةسردملا يف جرختو

 ماع لوبناتساب «ةيركسعلا

 بصانملا يف جّردتو 7

 ' نيعو «قارعلاب ةيركسعلا
 توقلل ًادئاق 1948 ماع

 برح يف ةكرتشملا ةيقارعلا
 ةدايقلا ىلوتو ,نيطسلف
 يف ةيبرعلا شويجلل ةماعلا

 554 ص نييسنوتلا ريهاشم (؟)

- 6 

 يسيقلا يدومح يرون

 .اهتحاس

 ًاسيئر كلذ دعب نيع

 ماع يقارعلا شيجلا ناكرأل

 ةسائرب هيلإ دهعو ؛«١0
 عاقدلا .ةرازوو. ءارزولا
 ماع ةيلخادلا ةرازو ةلاكوو

166 

 مجرتو «نيطسلف برح
 «؟نيطسلف برح رصتخيماا

 «دلوفينإم  نامواب ريسلل

 هب ١م «نيأزج ىف

 يسيقلا يدومح يرون
 (ما200-554)(؟ه1414-:50)

 ءركفملا «ثحابلا

 .يوغللا « ققحملا

 يتعماج يف هتسارد عبات

 لصحو «ةرهاقلاو دادغب

 نم ةيعماجلا تاداهشلا ىلع

 ريتسجامو سويرولاكب
 .بتارملا ىلعأب هاروتكدو

 مظعم يف ًاوضع ناكو

 تايعمجلاو تامظنملا

 مهسأو'«ةيركفلاو ةيبدألا

 اهئامنإو اهئانغإ يف

 عمجملل ناكو .اههيجوتو

 قارعلا يف ةسايسلا مالعأ (7)

 780 د 77 ض ثيدحلا



 يسيقلا يدومح يرون 51١ يسيقلا يدومح يرون

 فاو بيصن ىقارعلا ىملعلا

 هيف ىلوت دقف ءهطاشن نم
 لوأ لنم ةماعلا ةنامألا

 يف لمعي لظو ءهنيوكت
 .اماع ١6 نم رثكأ هتمدخ

 بدألا نيدايم يف بتك
 ملو ءرعشلا مظنو خيراتلاو

 رومألاب مامتهالا لفغي
 كلذ ةليصح تناكف «ةماعلا

 بتكلا نم ةيركف ةورث
 عمجملا ناكو «تاللاقملاو

 .اذه هيف ضرعي ناديم زربأ
 .290جاتنإلا 602

 ًافيلأت هل ردص اممو

 : . : ًاقيق و

 رعشلا ىف ف ءاوقإلا

 مالم «ىلهاجلا

 ليخلا ديز ناويد -

 ,دادغي - .(قيقحتو عمج)

 ه8

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (1)
 ةلذعقلا وذ) 4و ع يندرألا

 رضخآلا عيبر -2-4

 للقأ 0047 ص (ه6

 مجعم !هتافو ةنس ركذت ملو

 - ع46/ع نييقارعلا نيفلؤملا

 ١ مالعإلا ليبلد قضاك

 يبرعلا ملاعلا يف مالعألاو

 6 ص

 دوعلا نارج ناويد -

 رفعج يبأ ةعنص /يريمنلا

 «يدادغبلا بيبح نب دمحم

 يبأ ةياور ؛اه 748 ت

 .(لييذتو قي قيقحت) يركسلا

 ءديشرلا راد : داذغب

 - .صااأ١؟ ها +"

 .(ثارتلا بتك ةلسلس)

 ناسرف نم نارعاش -

 عم كارتشالاب) ةيسداقلا

 :دادغب  .(نماضلا متاح

 «بادآلا ةيلك «دادغب ةعماج

 .ص"” صآر أ

  .ثارتلا يف لطبلا

 ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب

 ءةماعلا

 ٠#اص.

 بلمها504

 ةلسلسم) -

 ةيخيراتلا ةعوسوملا

 .(ةرسيملا

 يريمنلا يعارلا رعش

 كارتشالاب قيقحتو ةسارد)

 :دادغب - .(يجان لاله عم
 ١ «يقارعلا يملعلا عمجملا
 .ضصال#4 عه

 ءاهب /ةيرخفلا ةركذتلا
 ت .«يلبرإلا ءىشنملا نيدلا
 ةلرتش مالاب ق قيقحت) ه5

 ىملعلا عمجملا :دادغب

 ءها404 (ءيقارعلا

 .ص 4

 نع ؛ يدع رعش ناويد -

 سابعلا يبأل /ه5ه

 بلعث ىيحي نب دمحأ

 مه؟١8 ت «ىنابيشلا

 متاح عم كارتشالاب قيقحت)

 عمجملا :دادغب . (نماضلا

 ءها501/ «ىقارعلا ىملعلا
 .صالك

 رعشلا يف ةيسورفلا -

 ةبتكم :دادغب  .ىلهاجلا

 بها: ءةةضهنلا

 لصألا يف يهو) ص”
 ةعماج نم ريتسجام ةلاسر

 .(ةرهاقلا

 .بلوت نب رمنلا رعش -
 «فراعملا ةعبطم :دادغب
 .صا06٠ ه4

 هرابخأ :ربكألا -شقرملا -

 «برعلا ةلمجم  .هرعشو

 وذ)5 ع4 س («ةيدوعسلا

 486 ص (ه789١ ةجحلا

 نم ٠١ ددعلاو 2498 -

 - 47١ نص ةيلاتلا ةنسلا

 ش ش م45

 دقن يف بلاطلا ةيافك -



 يسيقلا يدومح يرون

 ءايض /بتاكلاو رعاشلا مالك

 هال تن 5-9 ُْ 0

 - .(يجان 0 مسالا

 «لصوملا ةعماج :لصوملا

 .صالا8 مه

 ءايض ريثألا نبا لئاسر -

 قيفقحتو ةسارد) يرزجلا

 . (يجان لاله عم كارتش ثالاب

 ةعساج :لصوملا-

 «ريثألا ءانبأ ةودن «لصوملا
 .ضا/ هاك

 يليقعلا محازم رعش -
 متاح عم كارتشالاب)
 ةعماج : ةرهاقلا  .(نماضلا

 .فا195 «ةيبرعلا لودلا

 دايز نب دمحم /رئبلا -

 ءن.د.م.د «ئبارعألا ١

 ش ه6

 ديمح نب ديعس لئاسر -
 «برعلا ةلجم  .هراعشأو '

 م8 ع5 س ء.ةيدوعسلا
 هم"و8 ص (ها97١رفص)

 0 ا

 5 . ةيرثطلا نب ديزي رعش -

 سس «ةيدوعسلا «برعلا ةلجم

 رفص/مرحم) 8-4

 .ةالو د ةاله ضا(ه4

 .(مولس“

 هدف

 باتك تايصخش

 دواد عم كارتشالاب) يناغألا

 عمجملا :دادغب

 ءها42؟7 .ئقارعلا ىملعلا

 1 .سص 6

 يف ليخلا بسن
 مالسإلاو ةيلمهاجلا
 نب ماشه/اهرابخأو
 «ىبلكلا بئاسلا نب دمحم |

 يبأ ةياور 44ه تت

 اه 0 .ىقيلاوجلا روصنم

 متاح عم كارتشالاب قيقحت)

 عمجملا :دادغب .(نماضلا

 .ها5٠5 «ىيقارعلا يملعلا

 .صا8٠٠

 :توريب :ىرخأ ةعبط

 ةضهنلا ةبتكم :بتكلا ملاع

 235١8 بهلؤدال «ةيبرعلا

 .ض

 دايز نب دمحم /اهتاسرفو

 ' قيقحت) ه؟١ تءيبارعألا

 متاح عم كارتشالاب
 باتك عم عبط .(نماضلا

 ةعبط («..ليخلا بسن»

 ةعبط يف ردص امك «توريب
 عمجملا :دادغب - .ةلقتسم

 ءه408١ «يقارعلا يملعلا
 ٠اص.

 يسيقلا يدومح يرون

 وبأ/رعاوشلا ءامإلا

 قيقحت) يناهبصألا جرفلا

 دمحأ سنوي عم كارتشالاب

 'ب ”ط د .(يئارماسلا

 :بتكلا ملاع :توريب

 «ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم

 .صا١5 ه5

 سوأ نب نعم ناويد

 ةياور ؛هك5 تءينزملا

 نب ليعامسإ يلع يبأ
 يدادغبلا يلاقلا مساقلا
 كارتشالاب قيقحتو عمج)
  .(نماضلا متاح عم

 « ظحاجلا راد ةعبطم :دادغب

 .صاه) ءهاالوا/

 ركب يبأل /ةرهزلا

 يناهبصألا دواد نب دمحم

 عم كارتش ثالاب قيقحت)»

  .(يئارماسلا ميهاربإ
 ءمالعإلا ةرازو :دادغب

 .:ىناثلا فصنلا ه6

 بتك ةلسلس) - .ص
 .(73/ ؛؟ثارتلا

 بيرألا ةفحت بيترت -

 ./بيرغلا نم نآرقلا يف امب

 | ميدقتو بيترتو قيقحت)

 :بتكلا ملاع :توريب

 «ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم



 يسيقلا يدومح يرون ةفنا يسيقلا يدومح يرون

 .صا[0١6 ه8

 نب نيسحلا رعش
 ءبرعلا ةلجم  .ريطم
 وذ) 5 ع 5" س ءةيدوعسلا
 4758 ص (ها١9١ ةجحلا
-495). 

 مامه نب هللا دبع

 ىقبت امو هتايح :يلولسلا

 «برعلا ةلجم  .هرعش نم
 -# عا#7 س ءةيدوعسلا
 (ه508١ لاوش /ناضمر) 5

 ص 1١6١ -187.

 ةسارد) نويومأ ءارعش -

 :دادغب - .(قيقحتو

 «ىقارعلا يملعلا عمجملا

 ه5 ؟

 يئاطلا ديز يبأ رعش -

 ةعبطم :دادغب - .(قيقحتو

 بفمهامخك ءفراعملا

 .صال7

 نالجعلا نب هللا دبع

 نم ىقبت امو هتايح :يدهنلا
 «برعلا ةلجم .هرعش

 ١- ع'4 سس .ةيدوعسلا

 ( ه8 نابعش /بجر) ؟

 ١-15. ص

 - .(قيقحتو عمج) يملسلا

 .ها١"84 «دادغب

 مورقم نب ةعيبر رعش

 - .(قيقحتو عمج) يبضلا

 .ها8/ ءدادغب



 يندملا يداهلا ذل ديبعلا يداهلا

 (ه)

 يندملا يداهلا يجرقلا يداهلا ديبعلا يداهلا
 110 60-10ه(١5١1١-ممة١ا 4

 نييفحصلا ديمع

 لمعلا لاجم يف لخد

 .ه 145 ماع ذنم يفحصلا
 ريرحتل سيئر لوأ ناكو

 .ةيسنوتلا «حابصلا) ةفيحص
 ةعاذإ لوأ سيسأت ىلع فرشأ

 وعدي ناكو «سنوت يف ةيبرع
 رشنت تناك ىتلا  هتالاقم ئف

 ىلإ ةيسنوعلا فحصلا يف
 سنوت ريرحت لجأ نم لاضنلا
 «يسنرفلا رامعتسالا نم

 .ةيمالسإلا ميقلاب كسمتلاو

 ىف طاشن هل ناك يفحصلا
 بتك دقف . يحرسملا لاجملا
 .,20تايح رسم ةدع مجرتو

 ناضمر) 4 ع لصيفلا قفل

 ريهاشم  .(ه 6

 .51/52 58/8 ص. نييسنوتلا

 )1"*"1-141١ه2؟١؟١ظ1-:وؤوا 4

 .٠ يح رسم لثمم «بتاك

 ةيحرسملا ةريسملا بكاو
 .ةيسنوتلا

 تايحرسملا رهشأ نم
 ةقرفل اهسبتقا وأ اهبتك يتلا

 يف ةليل :حرسملا راصنأ

 «ةنازنز جاحلا ةنجلا

 ءكوبو يمأ نم فطللا

 ءسرعت بحت ةلوغلف
 باذعلاو ةمزال توملا

 «مالع وب اهصلخي «شالع
 سرافلا «ءشحولاو ءانسحلا

 ءةباذك ءاسنلا ءدوسألا

 ةيلع خيشلا ءدريحوب ةليمج
 1 ."”حاحشملا

 5ا/ل5 ص نينسنوتلا ريهاشم (9)

 الملا

 ماقال 1:0 (ها1 411151

 .ىقوقح «بيدأ ءرعاش

 يئادتبالا هميلعت ىقلت

 «ةيلهألا ةينآرقلا ةسردملاب

 ماع ةنوتيزلا عماجب قحتلاو
 اهيف ىلوتو لقوأك

 يف لقنتو «.سيردتلا

 ندملا نيب ةيئاضق بصانم

 ىلإ ىقترا ىتح «ةيسنوتلا
 ةمكحمب ةرئاد سيئر

 لقكم ماع بيقعتلا

 ىلع فارشإلا ةمهمب فلكو
 ءاضقلا» ةلجم ريرحت

 ماع لدعلا ةرازوب «عيرشتلاو

 .م اا

 نم ةعومجم هلو «ةفاحصلا

 .ةيعيرشتلا تاساردلا

 :هراثآ نم

 - .يندملا ناويد -



 ناّعطلا نودعس مشاه "5 يل ولملا يداهلا

 ةيسنوتلا زادلا :سنوت
 م 88*١1 98*١1 ءرشنلل
 ةيسنوتلا رادلا) جم ؟
 .(رشنلل

 ١؟ا/له سنوت - .يواهزلا
 فل

 يلولملا يداهلا

 (ماكحال_-ا4١51١) ه1 417-17

 «بيدأ ء«يفحص بتاك

 .ملعم
 ريبكلا عماجلا يف ملعت

 ىلع زرحأو .ءسقافصب
 عماج نم عيوطتلا ةداهش
 لخدو ٠١1974 ماع ةنوتيزلا

 هب ىهتناو ءميلعتلا ةايح

 ةسردملا ةرادإ ىلإ رمألا

 .سقافصب ةيموقلا ةينآرقلا

 ةيعمج :طاشن ىف كراش

 يمخللا عرف ةيبدألا ةطبارلا

 .اهل ماع بتاك لوأ ناكو

 ةديرج يف ًاررحم ناكو
 يف بتكو «قالخألا مراكم»

 ىدص :لثم «ىرخأ دئارج
 امك ءديدجلا رصعلا «ةمألا

 ةديرنج ءارعش نم ناك

 .؟نينثالا)

 .ةالا/ ص نييسنوتلا ريهاشم )١(

 : هتافلؤم نم

 ةلطعملا فحصلا

 5 ىف ملعم تاركذمو

60 
 .2 ةليش

 نامعن ىداهلا

 (ما15 1401414-65

 رعاش 03 بيدأ

 ةيملاعلا ةداهش ىلع لصاح

 ىف ةزاجإلاو «بدألا ىف

 راد يف جوختو .قوقحلا

 يرعشلا .هجاتن .ضعب .رشن
 فحصلا نم ددع ىف

 .تالجملاو

 : هلامعأ نم

 «ءرعش :رئاحلا مغنلا -

 مه 8١"

 «ءنينسلا باسح -

 اه ١5١4

 ١41 ءرعاشلا دجمتا -
 . ديلا

 .59/8: ص نييسنوتلا ريهاشم (؟)

 .188 صا(ه 6

 ناعطلا نودعس مشاه

 (ماقكخا 19810 (ه1407 1م

 ءهرعاشلا «.بتيدألا

 .ثحايلا

 «لصوملا ةنيدم ىف دلو

 ىف ايلعلا هتسارد لمكأو

 ةسارد ىلإ فرصنا «دادغب

 دهع ذنم ىبرعلا ثارتلا
 عمجب أدب امدنع ءابصلا

 يباحصلا رعاشلا صوصن
 دعم نب ورمع سرافلا
 تاب مث . .يديبزلا بركي
 ميظعلا ثارتلا اذه بح
 نم دع ىتح «لغاشلا هلغش

 سرد :.هيف نيلغتشملا عربأ

 يف حاسو ةئيضملا هبناوج
 هعلآل نم جرخأف . .هباحر

 . . تاساردو اقيقحت ريثكلا

 :ةيلاتلا راثآلا كرت دقو

 لصوملا ءةقلق تاظحل -
 .م 56ه

 يهو «ةيرعش ةعومجم

 .هرعش ريكاوب نم

 ةحلاص ريغ دئاصق -

 ١965 ءلصوملا .رشنلل

 هل ءةيرعش ةعومجسم م

 رخآو .ةقاط لذاش رعاشللو

 .لصوملا ءابدأ نم

 ةعومجم .دصحن ًادغ 5



 يتاليون مايه له ينيسحلا فورعم مشاه

 م ١959٠ دادغب ءةيزعش

 يركفلا هدقتعم حضتي اهيفو

 .ةيعامتجالا ةايحلا ىف

 تاغللاب ةيبرعلا رثأت -

 م 1١954 «ءدادغب . ةينميلا

 نب ثراحلا ناويد

 م الحاحلا ا . يركشيلا ةرلح

 . سلدنألا ةبتكم هترشن 0
 .دادغبن

 دعم نب ورمع ناويد -

 م ١94569 دادغب «.قيقحتو

 ةفاقثلا ةرازو هترشن

 ابصلا نم لصاوتم دهج

 يلع يبأل ؛عراجلا
 «توريب .يدادغبلا يلاقلا

 رهو م 19074 17#
 «(ريتسجاملا) ةداهشل هتلاسر

 ىهتنا هيفو ءقيقحتو ةسارد

 ىرخأ ةخسن عرابلا نأ ىلإ

 «نيعلا» :باتك خسن نم

 ٠ .. يديهارفلا

 ىف برعلا ةمهاسم
 رشن .ةيماسلا تاغللا ةسارد
 «ةريغصلا ةعوسوملا» نمض

 نع ردصت ىتلا 9١2.ددعلا

 . .ةيقارعلا ةفاقثلا ةرازو

 ةعومجم ىلإ ةفاضإ
 تاساردلا نم ةريبك

 لضفأ لعلو .؛ثوحبلاو
 ناويد دعب  اهعيمج هلامعأ

 :ةدامل هتسارد  يديبزلا

 ثارتلا يف ةيبرعلاو برعلا

 اهعمج ىلع رفوت . .يبرعلا
 ' عجارملاو ناظملا تيتش نم

 .يدربلا قاروأو شوقنلا

 مجاعمو خيراتلا نيواودو

 نأ هل ردقو ءبدألاو ةغللا

 غرف ءءازجأ ةرشع يف نوكي

 كرتو . .لوألا هئازجأ نم

 تاقاطب ىن».ىقابلا

 ةلاسرو .«قاروأو

 ىبرعلا بدألا» :هاروتكدلا

 ةغللاو لئابقلا تاجهل نيب
 ."”(ةدحوملا

 ينيسحلا فورعم مشاه

 (ماكف 000-4 (ه1404-50)

 .ةعبشل بس ل ءاملع نم

 : هتافلؤم نم

 ةرعاشألا نيب ةعيشلا -

 .ةلزتعملاو

 .(ه ”١5١ لاوش)

 يف ةيئازجلا ةيلوؤسملا -
 - .7 ط  .يرفعجلا هقفلا
 نواعتلا زاد :توريب

 ه5 1/ «تاعوبطملل

 ةعفشلاو ةيالولا

 ىمالسإلا هقفلا نم ةراجإلاو

 :توريب  .ديدجلا هبوث يف
 .ملقلا راد

 .يرفعجلا هقفلا خيرات -

 ةيعيشلا تاضافتنالا -

 راد :توريب - . خيراتلا ربع

 «فراعتلا

 .صا*_ث07

 5٠١اهمفب

 ةروثلا يحو نم

 .ةيئيسحلا
-- 

 رديح ةنمآ - ىدهلا تنب

 ردصلا

 يتاليون مايه
 (ما600-191/17)(ه 19مل

 .ةيروس نم ةرعاش 1

 : ةيبدألا اهلامعأ

 مأسلا ةفصرأ -

 .(يتاوشنلا حارجلا ةجيدخ

 .(ةياؤر) ه 18٠0 عقشمد

 «قشمد «ءنيرشت -



 يتاليون مايه دف يتاليون مايه

 .(رعش) 1919

 «قاوشألا عباوز -

 .(رعش) ١/5 2ءقشمد

 هتايح «ءىلازغل 1 -

 ١ هم «قشمد .هتديقعو

 .(ةسارد)

 «قشمد ؛« ميلل | يف

 .(ةياور) ١ ةةها/

 ةعبطم قشمد «ةيضقلا -

 .(رعش) ١ واع «ىشيبارطلا

 ,داعبألا ىحّمت فيك -

 .(رعش) ١ و5 2« قشمد

 2« قشمد ءمالسلا ةنيدم

 .(رعش) 5

 ءةرطخلا ربعملا

 1 .(رعش) ١ ةا/ه «توريب

 «قشمد ءبرهلا -

 .(رعش) ١ ا

 35 .ءاوهلا ىلع مشو -

 رشنلل ةيلهألا :توريب

 .(رعش) ١ ا  عيزوتلاو

 «ءتوريب ءماش اي

 .7(رعش) 1

 يف يئاسنلا .بدألا رداصم )١(

 ص ثيدحلا يبرعلا ملاعلا
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 نامسلا هيجو نامسلا هيجو ةقك

 نامسلا هيجو

 (ماوؤ0- 51١ه

 2ِي وغل «سدتهم

 .قيرع يميداكأ

 سردو «قشمد يف دلو

 يف مث ءاهسرادم يف
 «سيرابب ةيزكرملا ةسردملا

 197ا/ ةنس هنطو ىلإ داعو

 تايضايرلل ًاسردم لمعيل
 سرادملا ىف ءاييزيفلاو

 لوأ يف ًاذاتسأ مث «ةيوناثلا

 يف تئشنأ ةسدنهلل ةيلك
 ماع بلح ةنيدمب ةيروس
 هذهل ًاديمع حبصأو ؛«5

 )/19859  ١1981(. ةيلكلا

 لوأ يف ًاوضع ريتخا
 يداصتقالا ءامنإلل ةسسؤم

 يفو .1461/ ةنس ةيروس يف

 بصنم أوبت ةدحولا دهع

 ماع ذنمو .ةعانصلا ريزو
 بصانملا لزتعا ١

 ةباتكلل غرفتيل ةيموكحلا

 و(

 فيلأتلاو ةمجرتلاو
 ًارويغ ناكو .سيردتلاو

 اصيرح ء.داضلا ةغل ىلع

 ًاوضع راصو ءاهتمالس ىلع
 ةنس ةيبرعلا ةغللا عمجم يف

 م5

 هتردقم هتفعسأ دقو

 نم ريثكلا عضو يف ةيرغللا
 ةيملعلا تاحلطصملا

 ةفئاط فيلأت ىف ةكراشملاو

 .©0تامجعملا نم

 ًافيلأت هل ردص اممو

 : ةمجرتو

 :تاينورتكلا وركملا -

 تارادلا «ةقدلا تاينورتكلا

 ةيمقرلا ةمظنألاو

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(
 عيبر) 4 جا كا/ جم قشمدب

 الهال ص (ه "١41 رخآلا

 ١ هج 54 جامو لضولعهح د

 ١1٠١ ص (ها١41١"* بجر)

1617 

 .ي فيلأت /ةيهباشتلاو

 ميلعتلا ةرازو :قشمد

 ج' هه 5 «ىلاعلا

 ةرازو .قشمد  .(ةمجرت)

 .ه ١985 «ءقةفاقثلا

 هه
 : قسمد .ةرذلا ةصق

 .ه ١885 «ءةفاقثلا ةرازو

 ريبلأ /رصانعلا ةصق -

  .(ةمجرت) كوركود

 «ءةفاقشثلا ةرازو :قشمد

 ه١

 رامقألاو خيراوصلا -

 ةبتكم :قشمد  .ةيعنصلا

 .ه ١87 «سلطأ

 ناسنإلا مسج

 كوركود ريبلإ /بيجعلا
 ةرازو :قشمد  .(ةمجرت)

 0 مه 95"177 «قفاقثلا



 نامسلا هيجو

 رمياهتيوأ تربور -
 هزور ليشيم /ةيرذلا ةلبنقلاو

 ةرازو :قشمد  .(ةمجرت)

 .ه ١8485 «ةفاقثلا

 ةماعلا ءايزيفلا

 «تارذلا :ةيبيرنجتلاو

 رييب /تاميسجلا «تائيزجلا
 ويام لوب ناج «يرولف
 ةرازو :قشمد  .(ةمجرت)

 ةعماج ؛يلاعلا ميلعتلا

 ال1100  ١"و9 هقشمد

 ةثيدحلا ءايزيفلا

 ةمجرت) نورخآو زدراشتير
 :ضايرلا- (كارتشالاب

 مه (/"(6 «ضايرلا .ةعماج

 ةينربيسلا :ةداملا ةصق -

 كوركود ريبلأ /نوكلاو

 ةرازو :قشمد  .(ةمجرت)

 .ه ا7١"ة5 «ةفاقثلا

 /اهلامعأ ىف تايساحلا -

 كرالك . يأ .وأ حج

 ةرازو :قشمد  .(ةمجرت)»

 ها503 «ةفاقثلا

 كربنزياه رنريف -
 ينوكريليه /مكلا كيناكيمو
 ةرازو :قشمد  .(ةمجرت)

 مه 1# 9٠" «ةفاقثلا

 خا

 ينيكاكس دادو

 (ماقكخا طة (ه1511-1)

 .ةثحابلا «ةبتاكلا ءةبيدألا

  اديص ةنيدم ىف تدلو

 ةيلكلا نم تجرختو .نانبل
 .توريب ىف ةيمالسإلا

 ىلإ مث ءقشمد ىلإ تلقتنا
 اهل حيتأ ثيح ءرصم
 اهئابدأ رابكب لاصتالا

 ترضحو ءاهيركفمو

 «تارمتؤملاو تاودنلا

 رشنتو بتكت تذخأو

 تاياورلاو صصقلا
 تاساردلاو

 .ةريثك تافلؤم تردصأو

 .ةيبدألا

 ةدع يف تكرتشا

 « ةيبدأ تاناجرهمو تارمتؤم

 فراعملا ةرازو اهتبدتناو

 ىف اهدالب ليثمتل ةيروسلا

 ىف دقعنملا ءابدألا رمتؤم

 . 9١هزل لوألا نوناك رهش

 تاساردلاب تمتها

 ةباتكو ءدقنلاو «ةيبدألا

 تاياورلاو «ةريصقلا ةصقلا

 تاعوضوملا
 .ةينادجولاو ةيعامتجالا

 تاذ

 ةعماج ىلإ ريتسجام ةلاسرب
 اه ١54٠6١٠ ةلئس ةرهاقلا

 ىنيكاكس دادو

 .ىنيكاكس دادو دنع

 :اهتافلؤم نم

 ةعومجم) تارطخلا

 - .(رطاوخو تالاقم

 .159*” «توريب

 - .سانلا ايارم -

 ط8 م [١ ءةرهاقلا

 .ص

 نيئمؤنملا تاهمأ

 - .ءادهشلا تاوخلأو

 انين 2م [١ «ةرهاقلا

 .ص

 .بوطخلا تنب ىورأ -

 ١7 م1948 ءةرهاقلا

 .ص

 ليخنلاو لينلا نيب -
 - .(صيصاقأو روص)

 ١م م أ[ 5 .ةرهاقلا

 9 .نح

 ١55 ا/ «ةرهاقلا - .(ةياورد

 .ص 1949 م

  .ةأرملا فاصتإ-

 ١1مم م ١5 ا/ ء«ءقشمد

 .ص

 ء«سالط زاد :« ط



 ينيكاكس دادو

 .ص ملا ل 2م ١4

 -ِ .عوفرملا راتسل ا

 ١١9 م ١9488 ء.ةرهاقلا

 باتكلا ةلسلس)» . ص

 .(5*2 ؛ىبهذلا

 ١968 «ءةرهاقلا  .ةيودعلا

 ةلسلس) .ص 4 2م

 .(أرقا

 راد :قشمد :” ط

 ص ١4١ غم 19894 سالط

 «ةيزيلجنإلا ىلإ مجرت دقو)
 نوجباتكوأ راد نع ردصو

 .(ه ١4١١ ةنس ندنل ىف

 - .صضايب ىف داوس

 17” م 1489 ءقشمد

 .رصص

 نم تاريهش ءاسن

 «ةرهاقلا  .برغلاو قرشلا

 .ص لحال 2م 4 [١

 فورحلا ىلع طاقن

 «ةرهاقلا - .(بيقعتو دقن)

 .ص 0 15١"

  .ملكتت سوفن -

 ١٠١ كوكا ءةرهاقل ل

 .(؟١4 ؛أرقا ةلسلس) . ص

 اهتايح يف ةدايز يم

 1١91٠١. «ةرهاقلا - .اهراثآو

 ف

 «ةرهاقلا 535 . نيمأ مساق -

 .(ركفلا

 بيدأ :يروخاف رمع -

  .ريهامجلاو عادبإلا
 ١١5 .19ا/٠ فقرهاقلا

 مالعأ ةلسلس) .ص

 .(44 ؛برعلا

 نينسلا نم ىوقأ
 داحتا :قشمد  .(صصق)

 2١99/8 .برعلا باتكلا

 .ص

 ىف) ديصحلا ىف كوش -

 بيوصت هدقنو بدألا

 «قشمد  .(بيقعتو

 .ص 1 7١٠6١

 ًايعو رصعلا تاقباس -
 ةيفاقثلا ةودنلا - .ًائفو ًايعسو

 ١58 قكفمك ءقيئاسنلا

 .ص

  .بواجتت روطس -

 باتكلا داحتا :قشمد

 .2306 1١9417 «برعلا

 )١( جم بتكلا ملاع ١اع4

 نم (ه131417 رخآلا عيبر)

 ملقب ةيفاقثلا ةيروس ةلاسر

 نع ًالقن فسوي رون ذمحم
 يف ةمجرت اهلو .ةدع رداصم

 -تابتاكشلا :باتك

 ساطرق يسدقملا دادو

 ساطرق يسدقملا دادو

 (ماقاف 070ه 18و47

 .ةيبرم «ةبتاك

 يف توريب يف تسرد

 ةيلك يفو «ةيلهألا ةسردملا

 ماع تلان .ةيعماجلا توريب

 نم ريتسجاملا ةداهش “١93

 تايالولا ىف نغيشيم ةعماج

 .ةيكيرمألا ةدحتملا

 ةسردملل ةريدم تحبصأ

 ١914 ماع توريبب ةيلهألا

 .ًاماع نيعبرأ اهريدت تيقبو
 ديدذعلا سيسأت ىف تمهاس

 .ةيوبرتلا تاسسؤملا نم
 اهدوهجو اهاركذل ًاميركتو

 ةنجل ءاشنإ 19417 ماع مت
 ساطرق يسدقملا دادو

 حنم ميدقت فدهب «ةيراكذتلا

 .نيقوعملل ةيسارد

 :اهتافلؤم

 توريب «ةيلهألا ديشانأ -

 .(ديشانأ)

 .:تورئيب . اهتببحأ ايند

 د١٠ ص تايروسلا -

 لايجألا ةانب ةلجمو ٠

 يناثلا نوناك) #1 ع 4 س
 اؤ35 امك ص )م ١466

 عيدو ملقب اهراثآو اهتايح)

 " . (نيطسلف



 بيد نيمأ عيدو

 ةعابطلل ةيلهألا ةسسؤملا

 .ت ا.د ءرشنلاو

 - ١9١97 تايركذ

 ليتيإ ميدقت ءاذالال

 ةسسؤم :توريب .ناندع

 ١987 ء.ةيبرعلا ثاحبألا

 .(تاركذم)

 .يسدقملا لهانم
0 

 . توريب

 بيد نيمأ عيدو

 )م اوو؟م ١4-6 ١1اه( 15١١

 .بتاك «رعاش

 .يرجهملا رعاشلاب بقلي

 ىف مايخلا ةدلبب دلو

 يف جرختو «نانبل بونج
 «٠ توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا

 لانو .ءسيردتلاب لمعو

 نم رسب باج 3 املا ةجرد

 نع ةيكيرمألا ةعماجلا
 رعشلا» :اهناونع ةحورطأ

 .«يكيرمألا

 نم ةعومجم ةبتكملل مدق
 :اهنم ؛تافلؤملا

 يف يئاسنلا بدألا رداصم )١(

 نص ثيدحلا يبرعلا ملاعتلا

 هيدي كدت

"1 

 ةيخ رسم ) عافأو ءاسسن

 بلق ناويدو ء(ةيرعش

 .ةئماظ مويغ ناويدو « ىنغي

 ىف هتاباتكب كراش امك

 فحصلا نم ديدعلا

 ."”تالجملاو

 قوحلت ليمج عيدو
 (ماوؤ1514-44)(ه 1406-17

 .مّلعم «بتاك

 ىرق نم تاتيع يف دلو

 جّرختو «نانبل يف فوشلا
 يف ةيكريمألا ةعماجلا يف

 سويرولاكب» ًالماح توريب

 ةنس خيراتلا عرف يف «مولع
 يف ةفاحصلا لخد . 4

 سيردتلا بناج ىلإ قشمد
 «ةيوناثلا سرادملا ضعب يف
 يف فراعملل ًاشتفم نيع مث

 يف سرد .زوردلا لبج
 ةفاحصلا ىلإ داعو «قارعلا
 1 .قشمد يف

 لودلا ةعماجل ًاراشتسم'

 دحأ هنوك بناج ىلإ «ةيبرعلا
 سلجم يف نيزرابلا ءاضعألا

 ..برعلا باتكلا داحتا

 مرحم) اففذر ع لصيفلا 22

 21755 ص (ه 35

 يروخلا ديشر عيدو

 -.: ةعوبطملا هبتك

 اهرضاحو اهيضام
 .1948 اهلبقتسمو

 يف ةديدجلا ةيبيلصلاو
 سكياس .1448 «نيطسلف
 رامغتسالا ةماعد وكيب

 .برعلا دالب يف يبوروألا

 حتفلا لبق نيطسلف ةيضق
 سيزدت جاهنم .يبرعلا

 ةرازو يف ةينيطسلفلا ةلأسملا

 .1848 «.ةيروسلا فراعملا

 فرعا ىبرعلا اهيأ :ليئارسإ

 خيرات .19680 .كودع

 ةئالث :ةيئيطسلفلا ةلأسملا

 فوفصل ةيسردم بتك
 ةيئادتبالا ثالثلا تاداهشلا

 ايرولاكبلاو ةيليمكتلاو
 .19867 «ةيروسلا

 يف ةريثك تالاقم هلو
 | شلنتشيا

 ."”تالجتملاو

 يروخلا ديشر عيدو
 (م 15097 11140 (ه 1و 1

 551/١ زوردلا مالعأ مجعم (0)

 .؟كك؟-



 بعالم فسوي عيدو

 فورظنلا هل حمست مل
 ىلإ ىعسف «هتسارد مامتإب

 نأ ىلإ ءهسفنب هتاكلم لقص
 .ًاقومرم ًارعاش ىحضأ

 نييحيسملا نم وهو ش
 نآرقلاب اوعلوأ نيذلا

 يف قمعتلا عم ءميركلا

 طاحأو «ةغالبلا جهنو

 .ريسفتلاو

 ايليإ رعاشلاب ًابجعم ناكو
 .يضام وبأ

 روهظ :هتافلؤم نم
 يف يبرعلا بدألا روطتو

 ."”يكيرمألا رجهملا

 بعالم فسوي عبدو

 )م ا١و44- 1١151)(ه1١1 ”١6-1

 .يسايس « يفحص

 «نانبلب روصيب يف دلو

 ةبصع» سيسأت .يف :نيدلا

 ىمدقتلا بزحلا ىلإ

 .ىكارتشالا

 الآ 01 مهتفرع اذكه )١(

 و «فورعم

 ضي

 نم ةفاحصلا يف لمع

 ءاوؤالا ىتح 1987 ةنس

 «ءابنألا) ىف بتكف

 («ءاسملا توريب»و «قرشلا»و '

 يفو «قاثيملا»و «ىحضلا»و

 يف ارضع ناك .اهريغ

 ىتح !6"9©ةنس نم

 .رعش هلو . 9/0

 . :ةيبدألا هراثآ نم

 ينب خيرات زجوم)

 لآ ةأةشن»
0 

 ا ”«بعالم

 نب ديعس - ريزولا دلو
 يسرافلا هللا دبع

 يثبلا يفصو
 )م 151١-١548 6)(ه14 2" 5**1)

 .مجرثم «بيدأ

 ': صمتح ةئيدم يف دلو:

 ليصحتلا عباتو «ةيروسب

 ةزاجإلا ىلع اهنم لصحو

 .م 1978 ةنس قوقحلا يف

 ةضقلا بتكو .ةفاحصلا

 51 / زوردلا مالعأ مجعم قفز

1١ 

 يئداتبنعلا يفصو :واتبنعلا ىف

 .ةمجرتلاب متهاو «ةساردلاو

 :ةعوبطملا هلامعأ نم

 اا/؟ .«تاعابطناو ةسارد

 ها

 :ةطوغلا بلق ىف
1 2062 
 .٠ صصف

 اهمجرت ةديدع بتك هلو

 /ةراتخم صوصن

 رايتخا ؛زلجنا كيرديرف

 ةرازو :قشمد .(ةمجرت)

 55/8 هه ١"”89!؟ ةفاقثلا

 ركفلا لوصأ) - .ص

 "ةغ ؛ يكارتشالا

 يواتبنعلا يفصو

 )م اوم44- ١5:0 (ه1 05-1

 ءخّرؤم ءيوبرت

  سلبان يف دلو

 نم تاداهش لانو «نيطسلف

 ىف ةيكيرمألا ةعماجلا

 جدربماك ةعماجو «توريب

 برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ ()

 4808 - 8١5 ص



 يواتبنعلا يفصو

 ًاسّردم لمعو .ايناطيرب يف

 سدقلاب ةيبرعلا ةيلكلا يف
 اشتفم نّيَعو 219755 ماع

 فراعم ةرادإ ىف ًاماع

 5 نم نيطسلف

.1554 

 رمتؤملا يف كراش

 يذلا لوألا يبرعلا يفاقثلا
 ىف ةيبرعلا ةعماجلا هتدقع

 ناك و ١9440 ةنس نانبل

 «ينيطسلفلا دفولل ًاسيئر

 ةنجللا يف ًاوضع لمعو
 دعاست تناك يتلا ةيثالثلا

 يمالسإلا سلجملا

 ةيلاملل ًاريزو نيع . .ىلعألا .
 .لوال٠١ ةنس ندرألا يف

 سلجم يف ًاوضع ناكو

 كيفي

 ءكانه يلاعلا ميلعتلا

 عمجم يف ًاوضع كلذكو

 .يندرألا ةيبرعلا ةغللا

 ةعماجلا ىف رضاح

 ةيلكلا ىفو :«ةيندرألا

 كرتشاو «ةيركسعلا ةيبرحلا

 ًايمسر تلمعتسا ايفا رغجلا

 ةيبرعلا نيطسلف سرادم يف

 .ةصاخلا سرادملاو

 كراش يتلا بتكلا نم

 :اهتمجرتو اهفيلأت يف

 ايندلا «مالسإلا خيرات

 ةديدجلا ايفارغجلا ؛ةديدجلا

 ء(جف ف ةروصملا

 ملاعم «ةيداصتقالا ايفارغجلا

 يواتبنعلا يفصو

 ةيفارغج ءميدقلا خيراتلا

 خيرات «ىندألا قرشلا

 ةطسوتملا روصعلا

 نيطسلف ةيفارغج «ةثيدحلاو
 صضوح «ةيبرعلا دالبلاو
 طسوتملا ضيبألا رحبلا

 ةيفارغج ءابوروأ يبرغو
 تاراقلا ء«ةيبرعلا دالبلا

 ةيندرألا ةكلمملا «ءسمخلا

 .يبرعلا نطولا «ةيمشاهلا |
 60 ملاعلاو

 - ينازاتفتلا افولا وبأ

 يمينغلا افولا وبأ دمحم

 دمحم -ح يربرجحلا يبهو

 يريرحلا يبهو

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(
 56-55 ع 4م س يندرألا

 عيبر ءه ١404 لاوش)
 ؟19؟ ص ا(ه311686 رخآلا
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 يقح ىيحي "4 ةعوتك نسح ىبحي

 نونفلا ةحلضمل ًاماع ًاريدم | .ةيدوعسلا ةعاذإ نم تعيذأ ةعوتك. نسح ىيحي

 (ماوك؟ 15:0 (ها1117-145)

 -يبعش 5 رعاش « يمالعإ

 ؛ةمركملا ةكم يف دلو

 تارود رضحو «ةيئادتبالا

 ةزراب ةيصخش ناك .ةيعاذإ

 مالعإلاو ةعاذإلا لاجم يف
 ناكف «ةماعلا تاقالعلاو

 مث «ًايعاذإ ًاجرخمو ءاعيذم
 ةكم ةعاذإ بتكمل ًاريدم

 .ةمركملا

 «ةيليثمتلا ىف تاباتك هل

 .""”(يئانغلاو)

 : هراثآ نم

 يتلاخ تاياكح

 ةيعامتجا تايليثمت :ةجيدخ

 ص يكملا بتاكلا ةيوه )١(

0 

 ةكم يدان :ةمركملا ةكم -

 ها6٠54 «ىبدألا ىفاقثلا

 .صا٠[_لل

 1  .(نيرخآ عم كارتشالاب)

 ةماعلا ةرادإلا :ةمركملا ةكم
 ههشأكل٠ «رورملل

 يقح ىبحي
 (ماكك؟ك-510١1)(ه ١359-1418

 ةسردملا داور نم

 ةريصقلا ةصقلا يف ةثيدحلا

 ' .ةيبرعلا

 ىلع فرعتو ءاموربي

 فرتغاو . .ةيبرغلا ةراضحلا
 امك ..اهنوئفو اهبادآ نم

 .ةيلاطيإلا ملعت

 نيع م ١488 ةنس يف

 ىتح يموقلا داشرإلا ةرازوب
 لقن نيح مم ا6١همل ةنس

 بتكلا رادل ًاينف ًاراشتسم

 .ةيرضصملا

 ةلجم ريرحتل ًاسيئر نيع
 1١957 ةنس نم (ةلجملا»

 م ١ ا ىلإ

 صصقلا نم ًاددع رشن

 فحص يف تالاقملاو

  (رجفلا) :تالجمو

 ةلجملا) (ةسايسلا)

  (ةفاقثلا)  (ةديدجلا

  (يرصملا بتاكل

 ..(نواعتلا)  (ءاسملا)

 صصقلا نم ًاددع مجرت

 تايحرسملاو تالاقملاو

 01 ًاددع عجارو

 نابعش) 5 ع لصيفلا قفز

 و لدول ص (له 64

 .(ه ١5٠١ نابعش) 4



 يقح ىبحي
 لصيف. كلملا ةزئاج لانو

 57 ال ماع ةيملاعلا

 : هيف بتك اممو

 ةايح ىف ةعمش نوعبس

 2 نم تاراتخم : يقح ىيحي

 / ىقح ىيحي تاسارد

 - .ينوراشلا فسوي

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 .ه 18414 «باتكلل ةماعلا

 تايركذ :يقح ىيحي

 ىهنل اهاور امك ةيوطم
 دبع ميهاربإو يقح ىيحي
 :تيوكلا- .زيزعلا
 «حابصلا داعس راد :ةرهاقلا

 - .ضص 774 اه 14
 .(ةريس)

 :هتافلؤم نمو

 (ها١1511# بجر) 9* عوج

 :باتك يف ثيدح هنعو

 46 ص ءافرظ ةقلامع

 س ينطولا سرحلاو 5
 1418 بجر) ١1١8 ع4

 ةدعقلا وذ) 84 عد نه

 ص ةيبدأ ممقو (ه141١*

 ةعوشوملاو ,.#"84 - 4

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا
 نيب ريهاشملاو ة فنا ص

 1/8/١ ءايحلاو لجخلا

 4١لا/ ع ةيبرعلا ةلجملا له

 ءالؤه ء(ها41١ نابعش)

 .ال/" يزوف ديفم مهرواح

 مو

 يف ريتاكيراكلا عم ريسنوكلا
 - .شيورد ديس ىقيسوم .

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 .باتكلل ةماعلا

 - .رفاسم دي ىف ةبيقح

 رابخأ ةسسؤم :ةرهاقلا
 ٠١4 هها84# ويلا
 .(مويلا باتك) - . ص

 يليطالملا مامح
 نيدلا يلو ليعامسإل
 - .(ليلحتو ةسارد)

 ١9٠ ءفلؤملا :ةرهاقلا

 .ص ١55 مه

  .دقنلا ىف تاوطخ

 .د «ةبورعلا راد :ةرهاقلا

 .ت

 ةريسلا :هللا ىلع اهيلخ -
 راد :ةرهاقلا  .ةيتاذلا

 .لالهلا

 :ةرهاقلا - .نيظو ءامد -

 أه لوم «فراعملا راد

 .(188“ ءأرقا)  .ص 14"

 امك ةيوطم تايركذ

 يقح ىيحي ىهنل اهاور

 ...زيزعلا دبع ميهاربإو
 1 .ًافنآ روكذملا

 - صصقلا :مونلا حص -

 هللا دبع رهاطلا .ىيحي

 ةئكيهلا :ةرهاقلا- .؟

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 -.ضص ١64 اه وه
 .(4 ؛يقح ىيحي تافلؤم)

 8 .بابحألارطع

 - .ةيقرشلا ةكرشلا :توريب
 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 ءه 1١405 «باتكلل ةماعلا
 تاباتكلا) .  ص

 ىيحي تافلؤم) (54 ؟؛ةيدقنلا

 ١7(. ؛يقح

 - .ةيرصملا ةصقلا رجف -
 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 .باتكلل ةماعلا

 ط  .مشاه مأ ليدنق

 راد :ةرهاقلا - 0.80

 ١١ه .ه08٠215 .فراعملا

 :(14 ؛أرقا)  .ص

  .لظلا يف سان
 ةكرش عباطم :ةرهاقلا

 ١79١ «ةيقرشلا تانالعإلا

 باتك)  .ص ١١١ ءه

 00 .(9؟8 ؛ةيروهمجلا

 )م ا١ومّا-511١1)(ه11 01-1500

 .ضاق



 قزرب دمحم ىيحي

 ىلإ هدذيعص كرتو . . ةيوناثلا

 ( دوزي ناكف ..ةرهاقلا

 هنتتانعادبإب فحصللا

 ردصأ ىتلا . .ةيصصقلا

 لبق «تاعومجم ةدع اهنم

 : يهو ءًاعيرس لحري نأ

 فدلا «ءلاقتربلا رمشت

 يهو انأ .ءقودتصلاو

 قوطلا «ملاعلا روهزو
 تانياكح ءةروسألاو

 . ريم

 قزرب دمحم ىيحي

 (ماخحال -19؟9)(ه1417-1544)

 .رعاش

 ىهنأ .ةزغ يف دلو

 يف سرد مث ءاهيف ةيئادتبالا

 ةداهش ىلع ًاضيأ لضحو

 ةعماجب قحتلا .ةزغ ةيلك

 ىلع لصحو ةيبرعلا توريب

 1919/١. ةنس بادآ سناسيل

 سرادم يف ًاسردم لمع

 494 نم ثوغلا ةلاكو

 ىلإ ةزغ رداغ .56١؟

 سيردتلاب لمعلل تيوكلا

 4:١" - ”"١ك ص ةيصخشو

 نفل

 .1865 ذنم

 ةدع يف هدئاصق رشن

 .(ىناثلا

 : هلامعأ نم

 :ناوئعي دحاو ناويد

 يف رشن «ءدوعن نأ مالسلا
 . 27تيوكلا

 كرابم ميكاوي
 (م1556- 5١1()5714ه552*1116-1

 داور دحأ 2 (بألا)

 يمالسإلا راوحلا
 .ىحيسملا

 تاداهش ثالث لمحي

 توهاللا ىف هاروتكد

 بادآلاو ةيمالسإلا مولعلاو

 هلو «نوبروسلا ةعماج نم
 تافلؤملا نم ديدعلا

 .ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 ةغللاب هتافلؤم زربأ نم
 : ةيبرعلا

 - يمالسإلا راوحلا»

 - 01١5 ص نيرشعلا نرقلا

.611/ 

 كبزي ميهاربإ فسوي

 ةةيضقلا سدقلا»و

 داعبأ :ةيكاطنألا ةيسامخلا»و

 .«ةينورام

 :ةيسنرفلا ةغللابو
 يف ىنسحلا ءامسألا»

 يف ميهاربإ»و «نآرقلا
 ركفلا»و «مالسإلا»و «نآرقلا

 مايأ نم مالسإلاو يحيسملا
 عمجملا ىلإ يبشلا
 .«ىناكيتافلا

6 
 .  ىرخأ بتكو

 كبزي ميهاربإ فسوي
 (ماكم1ك-5:0)(ه1575500)

 ةغايص اوداعأ نيذلا دحأ

 سسأ ىلع نانبل خيرات

 اذه ىف ردضأو «ةثيدح

 .تادلجم ةدعغ لاجملا

 ناك همايأ رخآ ىفو

 قاروأ» ةباتك ىلع فكعي

 نع ةرابع يهو ««ةينانبل

 تثدح ةيعقاو صصق ةدع

 رفص) 4 ع لصيفلا فرفإ

 .١ا/ - 1١15 ص (ه



 كبزي ميهاربإ فسوي

 20... نيتيملاعلا

 (ماؤكل 1و597 (ه 1415-145)

 ءركفملا ءبيبطلا
 «بتاكلا «ىئاورلا «ءصاقلا

 .يفحصلا
2 

 دحأو ةيبرعلا ةصقلا دئار

 .ةيساسألا اهتدمعأ

 موريبلا ةيرق يف دلو
 ةيبدألا هتايح أدب .رصمب

 ةيلك يف ًابلاط لازي ال وهو
 تالجم رادصإب «بطلا

 دعب ثبل امو ءةيعماج
 نأ ًابيبط لمعلا نم تاونس
 هجتاو ءدسجلا بط ّلم

 ردصأف ءبدألا ىلإ

 ىلوألا ةيصصقلا هتعومجم
 علطم يف «يلايل صخرأ»
 «ةيداليملا تانيسمخلا

 ىتح هجاتنإ ىلاوت اهدعب

 ًافلؤم (40) وحن ىلإ لصو
 ةصق (160) ةبارق مضت
 و تاياور )٠١١( و ةريصق
 نع ًالضف .«تايحرسم (4)

 ةباتكلا يف هتاماهسإ
 اهرهشأ نم يتلا ةيفاحصلا

 ةدعقلا وذ) 86 ع لصيفلا )١(

 . كردتسملا رظناو .(ه 7

 لفي

 مارهألا ةديرج يف هتالاقم

 فسوي ةركفم» ناونع

 ير 1
 . سيردإ

 هتفسلف هل تناكو

 هتاباتك تبهبوجو «ةصاخلا

 ديدش دقنب اهريغو ةيركفلا

 , .نييمالسإلا باتكلا نم

 : هيف بتك اممو

 نايب لوح :هللا ةبضغ -

 لك دض يوارعشلا خيشلا

 ءميكحلا قيفوت :نم

 يكزو «سيردإ افسوي

 دلاخ دمحم /دومحم بيجن

 راد :ةرهاقلا  .تباث

 .ص ه5 بها5+"» .هتبا

 - .لماك داشر /سيردإ

 .ةرهاقلا

 يف ةيعقاولا موهفم

 .ةرهاقلا - .يقرولا ديعسلا

 لوألا عيبر) /١7 ع لصيفلا (9)

 ةعوسوملا ء(ه 7

 ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا

 ريهاشملا «575 ص ةزرابلا

 751/١ ءايحلاو لجخلا نيب

 مالعألاو مالعإلا ليلد 6

 . كالا” ص

 يلع سيردإ فسوي

 ىلع سيردإ فسوي

 رادلا :ةرهاقلا  .يزوف

 ه ١4١7 ءةيرصملا

 ملقب /سيردإ فسوي -

 :ةرهاقلا  .ءابدألا رابك

 "ةك انت.د « رصم ةبتكم

 3 1 .ص

 :ةرهاقلا - . سيردإ فسوي

 هه ١50١ «بيرغ ةبتكم

 .ص :١66

 روفرف :سيردإ فسوي -

 يلاغ /روسلا جرامخ
 .يركش

 حرسملاو سيردإ فسوي -

 ةيدان /ثيدحلا يرصملا

 راد :ةرهاقلا  .جرف فوؤر

 ٠٠١ به ١"ة45 .فراعملا

 .ص

 : هلامعأ نمو

 :ةرهاقلا - .ايندلا رخآ

 ىه ١78 ءهرصم ةبتكم

 .ص 6١ا/

 ةبتكم : ةرهاقلا .(ىملح

 .يلوبدم



 يلع سيردإ فسوي

 5 .فافض الب مالسإ

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 .باتكلل ةماعلا

 - .دوجولا نوناق انأ
 .بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 ايافقثتن نأ ةيمهأ

 راد :ةرهاقلا  .سان

 صصقو محل نم تيب

 راد :تدوريب - .ىرخأ

 .ةدوعلا

 «لالهلا راد : ءاضيبلا -

 - :ص 508 اه 15١

 6801١(. ؛لالهلا تاياور)

 :ةرهاقلا .مارحلا

 .بيرغ بتكم

 ب.انئييف ةديسلا

 .ةدوعلا راد :توريب

  .دوسألا يركسعلا -

 .ةدوعلا راد :توريب

 :ةرهاقلا .بيعلا

 يه 6٠ ءرصم ةبتكم

 .ص ١5

 - 5 ط  .ريفارفلا
 ءرصم ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص ؟١# 2ص 5

 .رقفلا ركفو ركفلا رقف -

4 

 لبقتسملا راد :ةرهاقلا -
 ؛ىبرعلا ١4508 اه ١57

 0000 .ص

 .٠ توريب .بح ةصق

 .ةدوعلا راد

  .ةياور 8١: كريوين -

 ءرصم ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص "١5 ها 5٠

 ”:يلايل صخرأ -

 .فرش ةثداح

 .ناولهبلا

 .تاحرف ةيروهمج

 " .نطقلا كلم

 .ثلاثلا سنجلا -

 .ةيضرألا ةلزهملا -

 .ةجرحلا ةظحللا

 رغاد دعسأ فسوي
 (ماكخا -اظمو50(ه 1401-1190

 .يفارجويلبب ( يبتكم

 | ىف انولدجم ةيرقب دلو

 فوشلا  بورخلا ميلقإ
 ةسردم يف ملعت «نائبلب

 تناك ىتلا ةيحدصلا
 نيلسرملا فارشإب

 رغاد دعسأ فسوي

 نقتأ ثيح «ضيبلا ءابآلا» .

 «ةينيتاللاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا
 توهاللاو ةفسلفلا سردو

 سرام مث .ىرخأ امولعو
 سرادملا ضعب يف ميلعتلا
 رمقلا ريد ىف ةصاخلا
 مث .تافي دوشلا و اديصو

 تابتكملا ملع يف صصخت

 ةعماجل عبات دهعم يف
 داعو ءسيراب يف نوبروسلا

 ًانيمأ نيعيل توريب ىلإ
 بتكللا رادل ًادعاسم
 لمعلل بدتنا مث «ةينطولا
 ماقو «ةينانبللا ةعماجلا يف
 نم ةلصفم مئاوق دادعإب

 تاهمألا بتتكو لوصألا

 ةاون نوكتل عجارملاو
 رازو .ةئشانلا اهتبتكم
 «برغلا يف ةديدع تابتكم

 «سرغنوكلا ةبتكم راز امك

 «ىرخأ ةيكيرمأ تابتكمو

 ١6٠6٠ ىلع اهنم لصحو
 بتكلا رادل ةيده باتك'

 ةعماجلا ةبتكمو ةينانبللا
 .ةينانبللا

 نم ريثك يف كراش

 تاسسؤملاو تايعمجلا

 ةنجللا لاثمأ «ةيفاقثلا

 ءوكسنويلل ةينانبللا ةينطولا
 تابتكملا ءانمأ ةيعمجو

 ءانمأ ةيعمجو «ةينانبللا



 ملاعلا دماح فسوي نك

 ةيناطيربلا تابتكملا

 ةيكيرمألاو ةيسنرفلاو
 يف ًاوضع ناكو ؛«ةيندرألاو

 ةيقارشتسالا ةيعئمجلا

 لهأ ةيعمجو «ةيكيرمألا

 ةيعمجو «نانبل يف ملقلا
 «ةينائبللا باتكلا ءاقدصأ

 .يفاقثلا فوشلا سلجمو

 نم ريثكلا كرتو
 ةعوضوملا تافلؤملا

 ةيبرعلاب ةمجرتملاو

 تابتكملا لوح ةيسنرفلاو
 عجارملاو رداصملاو
 تايرودلاو بتكلا ةسرهفو

 .ةيبرعلا

 ايفارجويلبب دعأ دقف -

 ًايبرع ًاردصم 6٠ تلوانت

 يبأ ةسارد يف ًايبنجأو

 ةصقلا نع ًاباتك دعأو

 بدألا يف اهرثأو ةيسورلا
 ب ةمئاق عم ثيدحلا يبرعلا

 تمجرت ةيسور ةياور 337

 .ةيبرعلا ىلإ

 ةبتكملا سراهفو -
 .نيقفاخلا يف ةيبرعلا

 ىلإ براعألا ليلدو -

 ةرجهلاو بارتغالاو

 يف اهنع ءاج امو نانبل يف

 .ةيبرعلا ةبتكملا

 ةفاحصلا سوماق :هلو -

 .ةيبرعلا

 خيراتل ًاسرهف عضوو
 ١٠٠١ ىف نودلخ نبا

 تافاشك ىلع ةعزوم ةحفص

 ًاسرهف عضو كلذك -

 بهذلا جورم باتكل
 .يدوعسملل

 ةيحرسملا مجعم :هلو -

 ةرداصلا) ةبرعملاو ةيبرعلا
 .( 1 98/م - 1844 نم

 :هبتك مهأ لعلو

 «ةيبدألا ةساردلا رداصم

 ءازجأ ةعبرأ يف عقي يذلا

 .تادلجم ةسمئخو

 بتك هل لازت الو

 : لثم رشنلا رظتنت ةطوطخم

 :نوينانبللا نوفلؤملا 8

 ةيسنرفلاو ةيبرعلا تاغللاب
 .ةينيتاللاو ةينانويلاو

 بتكلا راد خيرات -

 .اهسيسأت ةياكحو ةينانبللا

 نيثدحملا .برعلا نيفلؤملاو
 ةراعتسم ءامسأب اوبتك نيذلا

 مسا 8٠0٠"١ نم رثكأ هيف)

 ءابدألا نم تائعمل راعتسم 0

 .(نيرصاعملا برعلا

 يبرع - يسنرف سوماق -
 40 لاوط هيف لمع)

2000 

 ملاعلا دماح فسوي

 (ماكخ1-5١4؟0)(ه140:5-165)

 «ثحابلا ءىملاعلا

 .ةيعادلا ءركفملا

 تاموليد ةدع ىلع لصح

 ىلع لصحو ,رهزألا نم

 هقفلا لوصأ ىف هاروتكدلا

 اهعوضومو يمالسإلا
 ةعيرشلل ةماعلا فادهألا»

 .ه ١91١ ةنس (ةيمالسإلا

 ةعيرشلا مولع سرد

 ةعماجب يمالسإلا داصتقالاو

 ؛«(موطرخلا) عرف ةرهاقلا

 نامرد مأ ةعماجبو

 )١( عةايحلا 1١584 -١5/4/

 اه 6



 ملاعلا دماح فسوي

 ةعماسجو ءةيمالسإلا

 ةعماجو ءموطرخسلا
 دوعس نب دمحم

 ةوعدلل يلاعلادهعملاو

 ىلوت .ضايرلاب ةيمالسإلا
 تاساردلا ةيلك ةدامع ماهم

 نامرد مأ ةعماجب ةيعامتجالا

 ديدعلا اهب أشنأو «ةيمالسإلا

 ةيساردلا بعشلا نم

 ماهم ىلوت ءايلعلاو ةيعماجلا

 ميركلا نآرقلا ةيلك ةدامع

 .نامرد مأ ةعماجب

 نم ديدعلا ىف كراش

 ةماعلا فئاظولاو ماهمل

 : اهنم

 ءاملعلا رابك ةئيه وضع

 سلجم وضع .نادوسلاب
 ةوعدلا ةمظنم ءانمأ

 وضع «موطرخلاب ةيمالسإلا
 ىبعشلا .ءاتفإلا سلجم
 ىف كراش امك .نادوسلاب

 ديدعلا ةرادإ سلجم ةيوضع
 ةيمالسإلا فراصملا نم

 .نادوسلاب

 يف حضاو ماهسإ هل ناك

 لمعلاو يمالسإلا ميلعتلا

 برغ قطانمب يوعدلا
 يف كراشو .نادوسلا

 رود نم ديدعلا سيسأت
 .كاته دجاسملاو نآرقلا

55 

 ةمظنم يسسؤم نم ناكو

 اوضعو «ةيمالسإلا ةوعدلا

 زكرملا ءانمأ سلجمب

 مهاسو .يقيرفإلا يمالسإلا

 ةياعر يف هدهجو هركفب

 تاسسؤملا ةبرجت ءارثإو
 نع ةيمالسإلا ةيداصتقالا

 يف هثوحبو هتافلؤم قيرط
 بناج ىلإ . .بناجلا اذه
 ةباقرلا ناجل ىف هتكراشم

 كونبلل ةيعرشلا
 ْ .20ةيمالسإلا

 «تافلؤملا نم ددع هل

 : اهنم

 .عمتجملا ميظنت يف اهرودو

 عيرشتلا ةمكح

 .ابرلا ميرحت يف يمالسإلا

 راد :ةرهاقلا . «”اط

 ٠١١ ه ١5١ال قوحصلا

 نيدلا ةلسلس)  .ص

 ١(. ؛ةلماعملا

 ةماعلا دصاقملا

 .اه ١408/17/5 ةيارلا )١(
 /"5/9// ٠١١9 ع عمتجملا

 ىتح .١”ص اه 14*

 ص يراضحلا دوهشلا ققحتي
 "كدا "5:4

 رقشألا يشبح فسوي

 ةدحتملا تايالولا ءاينيجريف

 ىملاعلا دهعملا :ةيكيرمألا

 ١4١؟ .ىمالسإلا ركفلل
 ةلسلس)  .ص 5١4 .ه
 ©(.  ؛ةيعماجلا لئاسرلا

 - هاروتكد ةلاسر :لصألا)

 .(ه 9١"١ رهزألا ةعماج

 رقشألا يشبح فسوي
 )م ا١ؤ5ؤ؟1-955١7)(ه١4175-1١1"44)

 .كقان «يئاور «صاق

 ةباتك ةيادبلا يف سرام
 دقنلاو روثنملا رعشلا

 نم ديدعلا مّوقو «يبدألا

 يف ةيزافلتلا تالسلسملا

 ماع هلامعأ تفرُعو «نانبل

 ةزئاج لان نيح م 4

 نع ملقلا لهأ ةيعمج
 ةيناثلا ةيصصقلا هتعومجم

 تزاف امك ؛«ءاتشلا ىف»

 ضرألا» ةعبارلا هتعومجم

 م 195 ماع (ةميدقلا

 .«باتكلا ءاقدصأ» ةزئاجب

 تاعومجملا هتافلؤم نم

 قش» :ةيلاتلا ةيصصقلا

 كلملاو ةملظملا» و «رجفلا
 ,««توملا سجاهو

 سارفأ ةعبرأ» :تاياورو

 يف روذج تبنت ال)و رمح
 لظلا» و (ءامسلا



 لاخلا فسوي 54١ ميهاربإ جاجحلا وبأ فسوي

 ."”ىدصلاو

 جاجحلا ويأ فسوي

 ميهاربإ
 )م اوو١ اوه ١بف ممر

 .يفارغج

 يرحب ةينيزلا يف دلو
 رصقألا ةنيدمل ةعباتلا

 ملع يف زرب .رصمب
 ىف ًاوضع ناكو ءايفارغجلا

 ًانيمأو «ةيموقلا اباط ةنجل
 «ةيفارغجلا ةيعمجلل ًاماع

 ةيموقلا سلاجملاب ًاوضعو
 ةيلكل ًاديمعو ؛:ةصصختملا

 .سمش نيع بادآ

 :اهنم ةريثك تافلؤم هل

 عمتجملا ىف تاسارد -

 .م املا (نيرخآ

 ةيمنتلاو علاعلا دسلا -
 .م 1954 «ةيداصتقالا

 ملاعلا ىف ثوحب

 م الل « يبرعلا

 ةحفاكمو يركفلا حالسلا
 .م 1955 «ةينويهضلا

 رخآلا.عيبر) ١1١ ع لصيفلا )١(

 23115١ ص ا (ه 153*

 يبرعلا نطولا ةدحو
 اهترورضو اهتاموقمو

 .م ١953 «,ةيداصتقالا

 :ةيبرنعلا ةدحولا

 1١955 «ةيموق ةيملع ةسارد
 قفز

 لاخلا فسوي
 )م اةمهال_-9515١)(ه6*11290-1)

 .يثادح رعاش

 زاجم .ةيروس يف دلو
 ةعماج نم بادآلا يف

 يف سرد .ةيكيرمألا توريب

 يف لمع .اهسفن ةعماجلا
 يفو .ةلحتملا ممألا

 .ةفاحصلا

 ةاعدلا باطقأ نم دعي
 دقو .رحلا رعشلا ىلإ
 لالخ نم هراكفأ تزرب

 .ةينانبللا «رعش» ةلجم
 .ةأرملا توص» رّجحو

 يف ةيمويلا «ئدهلا» ةديرجو

 .كرويوين

 ةمجرت ىلع لمعي ناك
 بولسأب ليجنإلاو ةاروتلا

 لوألا عيبر - ١١7 ع ةرهاقلا (1)

 ةيموقلا ةعوسوملا .ه 05

 ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل

 .5559 ص

 مسقلا زجنأ دقو ءديدج

 .هتافو ليبق اهنم ربكألا

 تامجرتو تافلؤم هل

 :اهنم «ةفلتخم

 ءةيرحلا نيواود -

105 

 «ةروجهملا ركبلا

 دا »#2 0

 «نيعبرألا يف دئاصق -

195 

 /بدألا نم نورق ةثالث

 نورخآو نيلكنارف نيماجنب
  .(كارتشالاب ةمجرت)

 ؛ةايحلا ةبتكم راد :توريب

 .جم# ه5

 راكفأ :مايألا رتافد -

 ضاير :ندنل - .قرو ىلع

 ءرشنلاو بتكلل سيرلا

 ها ١*2

 ١ع و جم بتكلا ملاع (0)

 ةلاسزر نم (ه ١4:8 بجر)

 ةدلاخ مالقأ «ةيفاقثلا ةيروس

 ليلد 1١١8-187 ص

 2476 ص مالعألاو مالعإلا
 ةثادحلا مانصأ نم :عوضومو

 ١7 ع نايبلا ةلجم يف

 - 4 ص (ه104١ نابعش)
 ص هيلي يذلا ددعلاو ءالال

 656 - هه



 يبهو هللا دبع فسوي "54 فيلخ فسوي

 فيلخ فسوي

 )م اؤ46- ١577 )(ه4168١-*)

 .دقانلا «بيدألا

 .ةيردنكسإلا ىف دلو

 بادآلا ةيلك يف جرختو
 ماع لوألا داؤف ةعماجب

 ةجرد لانو ء.م 415

 ءاهسفن ةيلكلا يف هاروتكدلا

 لالخو ءاًهاسردم نّيعو
 ًاسيئرو ًاذاتسأ هلمع ةرتف

 فرشأ ةيبرعلا ةغللا مسقل

 ةلاسر يتثام براقي ام ىلع
 امك «هاروتكدو ريتسجام

 تاساردلا ةنجلل ًارّرقم ناك

 ىلعألا سلجملا يف ةيبدألا

 و٠98١ نيب ةفاقثلل
 زئاوجلا ةنجلو «

 عرف يف ةيعيجشتلا

 .ةيبدألا تاساردلا

 ثارتلاب همامتهاب فرُعو

 نع هباتك فّلأ ذنم يبرعلا

 ىف كيلاعصلا ءارعشلا
 ىلإ ةفاضإ ء:ةيلهاجلا
 خيرات تلوانت يتلا هتاسارد
 هجهانمو يبرعلا رعشلا
 زوفلل هلهأ امم «ةيدقنلا

 لصيف كلملا ةزئاجب
 يبرعلا بدألا يف ةيملاعلا .

 1 هه 1404 ماع

 :اهنم تافلؤم ةدع هلو

 ىف كيلاعصلا ءارعشلا»

 بحلا» «ىلهاجلا رصعلا

 ةايح» ««برعلا دنع ىلاثملا

 ةياهن ىلإ ةفوكلا يف رعشلا
 وذ» .؛ةرجهلل يناثلا نرقلا

 بحلا رعاش ةمرلا

 ىف تاسارد»  ؛«ءارحصلاو

 .«ثيدحلاو نآرقلا

 رعشلا ىف تاسارد»

 رعشلا خيرات» .؟يلهاجلا

 رصعلا يف يبرعلا
 رعشلا خيرات» ««يمالسإلا
 رصعلا يف يبرعلا

 ثحبلا جهانم» .«يسابعلا

 ناونعب رعش ناويد ««يبدألا

 ."0«ممقلا ءادز»

 0 اةألا_- 1 858)(ه 18ه 1166)

 «يئايميك «بيبط

 . غروبسارتساو نويلو سيراب
 ىنلوألا ةزئاجلا زاحو

 لاوش) ع لصيفلا قفز

 1١1١ ص( ه 6

 7 "8660 ع مارهألا ءل"1

 ةلجم هاه

 ء5١١ ص 140 ع لصيفلا

 4 ع ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 .115 ص

 ةدام هفاشكتسال

 «(نريزوردلا)

 نيتلجسملا (ديزوريزوردلا)و

 ةينالديصلا ةيملعلا بتكلاب
 ىف ًاذاتسأ ناكو «ةيسنرفلا

 دادغب ةعماجب بطلا ةيلك
 يفاشملا نم ةعومجم رادأو

 ةنيدم يف ةيحصلا زكارملاو

 .اهريغو قشمد

 باتك) ةيملعلا هراثآ نم

 اريزوردلا تابن ليلحت

 ملع) باتكو (يئاميكلا

 (ةيئاودلا ةردقلاو ةيودألا

 ةعرصلا ةجلاغم) باتكو

 ءاهريغو (ةيلقعلا ضارمألاو

 ."”ةطوطخم تلازال يهو

 يبهو هللا دبع فسوي
 (ماذخا  اهوم) (ه1408-15)

 .يبرعلا حرسملا دئار

 ةيحرسم "؟١ وحن مدق

 .ةيبرعلا لودلاو رصم يف
 تائم ةلوطب ىف كرتشاو
 سرامي لظو «مالفألا

 رخآ ىتح ليثمتلا يف هتياوه
 نم مغرلا ىلع ءهتايح مايأ
 .نسلا يف همدقت

 عبارلا نرقلا يف قشْمد مالعأ (9)

 ."117 ص: يرجهلا رشع



 يعانقلا ىسيع نب فسوي . تورث حبسملا دبع فسوي

 زئاوج ىلع لصح
 نم ةيرخف هاروتكدو «ةديدع
 .'"0نونفلا ةيميداكأ

 :ناونعب هتاركذم ردصأ

 :ماع فلأ تشع

 بعشلا نائف تاركذم
 :ةرهاقلا . يبهو فسوي

 #97 (.هفراعملا راد

 .جيم * فىهالالةؤك

 :ًاضيأ ردصو

 حرسملا ديمع تاركذم -

 دمحم /يبهو فسوي يبرعلا
 :تاوريب - . يماحملا تعفر

 .ت.د «ةفاقثلا راد

 تورث حيسملا دبع فسوي

 )م اوؤؤ1-1؟؟1)(ه10١5-1١51١1)

 . مج رثم «بيدأ

 .ايكرتب ركب رايد يف دلو

 نم عباسلا يف يفوت
 زهاني رمع نع نابعش رهش
 ىف مهسأ نأ دعب ٌاماعال»

 ةيقارعلا ةيفاقثلا ةحاسلا

 .هتامجرتب

 رفص) 4 علصيفلا قفز

 ص ءافرظةقلامع ء(ها4#٠

 لجخلا نيب ريهاشملا 44-7 ٠

 فقول -9١!/١ءايحلاو

 مايأ «”1 ص ةمقلا ىلإ روسج

 .1894 ص مهبابش نم

*514 

 : هتافلؤم نم

 :دودحتلاو قيرطلا 35

 بدألا يف تالاقم

 :دادغب .نفلاو حرسملاو

 327 اذ ءمالعإلا ةرازو

 .ص "16

 -. ةيبرغلا ةصقلا مالعأ -

 . جيم «قشمد

 ةسردملا باطقأ -

 «هتوغ ءوسور :ةيسنامورلا
 .داورلا راد .(ةمجرت) رلش

 ةيداملا ةفسلفلا نيب -

 ةيزاوجربلا ةيلاثملاو ةيلدجلا
 «توريب ..(ةمجرت)»

 مها

 :ةغرفملاةقلحلا

 . 178817 «توريب -. ةيحرسم

 .توريب -. بدألا نف -

 دقنلاو بدألا يف

 يكروغ ميسكم /يبدألا

 .تدء.د «توريب -. (ةمجرت)

 ريتلوف /ديدناك
 .دذادغب -.(ةمجرت)

 يف اماردلا ملاعم -
 . ثيدحلارصعلا

 2م
 .٠ تاووريب

 لاوش) ٠١8 ع لصيفلا 2

 مجعم 0.1547 صا(ه 5

 .5/4/ نييقارعلا نيفلؤملا

 (ماقكخ 1مم (ها14 01-1155

 .يوبرت ؛ملاع

 تيوكلا يف همولع ىقلت

 ةمركملا ةكمو ءاسحألاو

 مولعلا لاجر رابك دي ىلع

 دقو ..دالبلا كلت ىف

 هقفلا ةسارد ىلع فكع
 ةينيدلا مولعلاو يمالسإلا

 كلذ دعبو ..اهيف زربف
 سيسأت ىلع فكع

 لوأ يهو ..:ةيكرابملا

 لمعلل عوطتو . . تيوكلا

 ..ارظانو اسردم اهيف

 ..ةيدمحألا ةسردملا

 ةدع ءاضقلا يف لمعو

 ..ةددعتم تارتفلو تارم

 سيئرل ًابئان بختنا دقو
 ةنس ىروش سلجم لوأ

 عم 1١988 ةنسو م 0١

 . سلجم يف ًاوضع نيع مث
 يف اوضعو ء«ةيدلبلا ةرادإ
 .فراعملا سلجم

 :تافلؤملا نم هل

 ىهو .تاطقتلملا

 ءانثأ هراتخا ام ةعومجم

 .جيم 5 «بتكلا نم هتاءارق



 5.5 يعانقلا ىسيع نب فسوي

 خيرات نم تاحفص -

 .تيوكلا

 ةيهقفلا ةركذملا
 .ةيئادتبالا ةساردلل

 ًانايحأ رعشلا لوقي ناكو

 ءةيعامتجا ضارغأل
 حصنلا يف هنم ةكراشمو

 ."0داشرإلاو

 يعابسلا دمحم فسوي

 )م ا١ةال4- 195١1 (هم ت4

 «يئاور .يفحص ء.يبتاك

 .يسامولبد

 خيراتلل ًاسردم نيع

 ةيبرحلا ةيلكلا يف يركسعلا
 ًاريدم نيع مث 1947 ةنس
 لصحو «يبرحلا فحتملل
 نم ةفاحصلا مولبد ىلع

 ةنس ىف .ةرهاقلا ةعماج

 ءاشنإ يف مهسأ 1988
 ةيعمج» .ء«(ةصقلا يدان»

 ملقلا يدان» .«ءابدألا

 تايعمج داحتا)»و «ىلودلا

 ًاريتركس بختناو «ءابدألا
 سأر .دان نم رثكأل ًاماع

 ةلاسرلا»ةلجم ريرحت

 ص يبرعلا جيلخلا نم ءابدأ )١(

 ١/ ديفملا تسرهفلا «*15
14 

 ١1. 9464 ماع ىتح «ةديدجلا

 ةياعرل ىلعألا سلجملل

 مولعلاو بادآلاو نونفلا

 ًاماع ًاريتركسو . ةيعامتجالا

 نييقيرفألا باتكلا داحتال

 يفوهو ءنييويسآلاو
 ماعلا نيمألا هسفن تقولا

 ذنم برعلا ءابدألا داحتال

 يف ًاوضع ناكو .هئاشنإ
 «فسويلا زور ةرادإ سلجم

 رخآ» ةلجم ريرحتل ًاسيئرو

 ًاسيئر نيعو .«ةعاس

 «لالهلا راد ةرادإ سلجمل

 ةلجم ريرحتل ًاسيئرو

 اريزو نيعو .ةروصملا»
 1١81/7. ةنس ةفاقثلل

 نم ةعومجم ١" جتنأ
 ١٠١ و ةريصقلا صصقلا

 تاعومجم م و ةليوط ةصق

 دقنلا ىف تالاقملا نم

 4 و رطاوخلاو عامتجالاو
 يف ادحاو اباتكو تايحرسم
 مظعم تمدقو .تاللاحرلا

 مهسأ امك ءامنيسلل هصصق

 .راوحلاو ويرانيسلا

 :اهنم .ةيبنجألا تاغللا ىلإ

 «ةيسنرفلاو «ةيزيلجنالا

5-3 
 .'"”ةيسورلاو

 :اهيلع تفقو

 نصمزلا نم ىوقأ
 راتسلا ءارو «(ةيحرسم)

 ةبيتر مأ .(ةيحرسم)

 لتق ةيعمج «(ةيحرسم)

 در .(ةيحرسم) تاجوزلا

 مايأ «تايركذو مايأ ءيبلق

 رطاوخل :رصانلا دبع

 ىلإ نيملعلا نم ءرعاشمو
 تاركذملا :ورجناسلا رهن

 شيجلا ةلمحل ةيصخشلا

 ةمجرت) يرمغتنوم /نماثلا
 شيرلا وبأ نيب :«(كارتشالاب
 اي «(صصق) شمان ةنينجو

 ء(صصق) برعز خيشلا

 ء(صصق) قافنلا ضرأ
 .(صصق) قاشعلا ىكبم

 ىوهلا بكوم يف
 تاينغأ ء(صضصق»)

 ةلحار ينإ .«صصق)

 ص نفلاو ركفلا داور عم )3(

 مهتفرع ءالؤه 785 8

 ريهاشم عمو 23158 ص

 2187 ص بدألاو ركفلا

 ةيسايسلا تالايتغالا رهشأ

 مالعأ مجغم 50

 .777 ص دروملا



 يعابسلا دمحم فسوي 516 يعابسلا دمحم فسوي

 ليئارزع بئان ,(ةياور) ملاعلا نم .(صصق) «(ةياور) ةيدان «(ةياور)»

 .(ةيحرسم) | ايابخ .(صصق) لوهجملا | ىلع راثآ :ىليل اي كتيدف

 فايطأ «.«ضصصق) رودصلا | ناميإلا نم ةحفن «لامرلا





 ذي





 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ

 يرايبإلا ليعامسإ ميهاربإ
 م0 ه0 0)(ها1414 50)

 ثارتلا يققحم خيش

 . يمالسإلا

 يف سرد ..اطنط يف دلو

 مث «ةيزيهجتلا مولعلا راد

 جرختلا دعب «يلاعلا مسقلا
 راد يف يبدألا مسقلاب قحتلا

 ثيح «ءةيرصملا هبتكلا
 ةبتكمو «ىلمعلا بيردتلا

 ةماع ةبتكمو ءمسقلاب ةصاخ

 يف مهكراشو ءداقعلا

 يف فئاظو لغش مث
 لثم اهنكلو «ةفاقثلا ةرازو

 ةلوصوم تناك اهتقباس
 يف لمع مث .ثارتلا ءايحإب

 تاساردلل ديردم دهعم

 دهاجو «ًاذاتسأ ةيمالسإلا

5 

40 

 ءايحإل ازكرم هنم لعجي نأ
 هب أشنأو «ءىسلدنألا ثارتلا

 .ةيبرع ةعبطم

 الإ ةيذاتسأب نيدي ال وهو
 ىلع . .بتكلا راد ةبتكمل

 يف نيبتاك رثأ ركني ال هنأ
 يحليوملا امه .هتايح

 ةصاخو ..يطولفنملاو

 نب ىسيع ثيدح» باتك
 تارظنلاو ءلوألل «ماشه

 .يناثلل تاربعلاو

 ءةيعوبسألا ةسايسلاو

 . فطتقملاو

 ةصقلا ةباتك يف ذخأ

 .مولعلا رادب بلاط وهو
 هقيقحت يف كراش ام لوأو

 نم سداسلا ءزجلا وه

 جرفلا يبأل يناغألا باتك
 ام لوأو ءيناهفصألا

 هذاتسأ ناويد وه هجرخأ

 مجعملا» مث «بلطملا دبع

 ةدوف نيمأ ميهاربإ

 لاله يبأل «ءايشألا ةيقب يف

 . '"”«يركسعلا

 ةدوف نيمأ ميهاربإ

 : همسا يف ظحالي

 دمحم نب ميهاربإ وه

 .ةدوف ميهاربإ نب نيمأ

 / ةمكحلا دئاز :ةدوفلا

 :ةمركملاةكم .1ط
 ه5 ءفلؤملا

 ”نيراكوللا

 اه1109 6 بعشلا )١(

 «هتمجرت هذهو .(هعم ءاقل)

 يف هبتكب ةمئاق داريإ قبسو
 ١ .هناكم

 :هتمجرت رداصم ىلإ فاضيو (9)

 «غ5 يدوعسلا بتاكلا .ليلد

 تابتاكلاو باتكلا ليلد

 نيطبابلا مجعم 224

 نيرصاعملا برعلا ءارعشلل

 -بتاكلا ةيوه 0



 يفثعبلا ميهاربإ

 يثعبلا ميهاربإ
 (مال -54712١1(ه1400-150)

 . يسايس بتاك «يفحص

 لصح .ةيفونملاب دلو
 نم ةفاحصلا مولبد ىلع

 .ةيكيرمألا ةعماجلا

 ثلث ةفاحصلا يف لمع
 (م19ا04 )1945  نرق
 6؛ثعبلا» ةلجمم نم ةيادب
 دمحم اهردصي ناك يتلا

 ءاليوط رمتست ملو ءرودنم
 ءغالبلا فحص يف مث
 «.يرصملا دفولاو

 مث «بيجلا تارماسمو

 ةديرج ريرحتل ًاريتركس
 مث ءيرصملا روهمجلا

 مث «مويلا رابخأب ًاررحم

 ءادنلا ةديرج ريرحت سأر
 .ةيدفولا

 لمع ويلوي ةروث دعبو

 بعشلا يتديرج يف
 رادب رقتسا مث ءةيروهمجلاو

 ثيح «ءةيفحصلا لالهلا

 يتلجم ريرحت ةرادإ ىلوت
 بتكو ءروصملاو بكاوكلا

 عةريزجلا ء7١ يكملا -

 (ها105 /4/154) 5

 )١1/1١/  هد48 عر
 .(ها45

 هه

 ةلجملا ىف ةديدع تالاقم

 ١ . ةريخألا

 ةباقنل ًاليكو لمع
 ء191/ا/ل ماع نييفحصلا
 ءاشنإ ىف دوهج هل تناكو

 ىفو «نييفحصلا ةنيدم

 نييفحصلا داحتا سيسأت
 .برعلا

 «تافلؤم ةدع كرتو

 :اهنم

 ففيك ءعيبلل رارسأ
 تمت دق «ءارزو اوحبصأ

 ةيبرع تايصخش «هترداصم

 تايصخش «ةرصاعم

 تحت «ةرصاعم ةيمالسإ

 ةعومجم) ملسلا
 ق6 5

 يناطف دواد ميهاربإ

 : هتافلؤم ىلإ فاضي

 .(مظن) ةدربلا جهن

 «فلؤملا :ةمركملا ةكم
, 20214 

 .م ١ ة4ا1/

 :هتمجرت رداصم نمو (0)

 ةكم يف ةصاخلا تابتكملا
 4١. ةمركملا

 سنوي .بلطملا دبع ميهاربإ

 بلطملا دبع ميهاربإ
 سنوي

 (ماكح# -195750(ه141-110)

 بتاك ءملاع «بيدأ

 ٠ . ىمالسإ

 .«فيفع تيم ةيرقب دلو

 ةظفاحم ىرق ىدحإ

 راد ةيلكب قحتلا .ةيفونملا

 ماع جّوختو ؛مولعلا
 ةيلك مولبد لان 145

 ةنهم لواز مث «ةيبرتلا
 قارعلاو رصم يف سيردتلا

 ةيدوعسلا ىفو .نادوسلاو

 يوبرتلا هيجوتلا لامعأب ماق
 .فراعملا ةرازوب

 .باتكلا داحتا وضع

 .دغلا ءاقدصأ ةعامج سيئر

 هطاشن .لافطألل ةيمالسإ

 بدألاو نيدلا تالاجم ىف

 تارشع رشن .ةفاقثلاو

 ةيوبرتلاو ةيبدألا تالاقملا

 .ةيبرعلا تالجملا يف

 بتك ةلسلس ردصأ

 . ةيمالسإ تايصخش

 ردص صصق ةلسلسو -

 تحت دادعأ ةينامث اهنم

 .ةيآو ةصق :ناونع



 هدبع ميهاربإ 6١" سنوي بلطملا دبع ميهاربإ

 ةءاجف نب يرطق

 . زيلحت دو ةسارد

 نبال 0 ءابجن ءابنأ -

 قيقحت) يلقصلا رفظ

 ا

 يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
 صوصتنلاو بدألا

 فيلأت يف كرتشا

 ناوئعب ةدعاسملا بتكلا
 مسقلل ةدذجنتملا»

 . '"0«يوناثلا

 يحولا لوزن -

 لآ يفصو عم كارتشالاب)

 د :ةرهاقلا .(يفصو

 .ه404١ «ءفراعملا

 حاجنلا ىلإ كقيرط
 عم كارتشالاب) قوفتلاو
 .(يواحطلا ينسح

 «نيمرحلا ةبتكم :ضايرلا
 . صال هها50١-

 هدبع ميهاربإ
 ما 151غ م0

 ةفاحصلا ءاملع نم

 .رصم يف داّورلا

 ١ سس مولغلا راد ةفيحص قل

 (ه6 45 مرحم) 5ع

 0005 ص

 نابإ اكيرمأ يف سرد
 دقمعو ”21١487 ويلوي ةروث

 مساب ًاثدحتم تارمتؤم كانه
 داع .اهل ايعادو ةروثلا

 يف بتك .رصم ىلإ اهدعب

 «قرشلا بكوك ةديرج
 رفاس .لينلا تنب ةلجمو
 يف تاونس ةدع لمعلل

 داع مث «تيوكلاو ةيدوعسلا

 «ةيفاقث رشن راد سسؤيل

 ىتح رادلا هذه تروطتو
 ًاذاتسأ نيثالث وحن تمض

 رادصإ يف اوصصخت ايعماج

 .تاعوسوملاو بتكلا
 نم ديدعلا ىلع لصحو
 ناك .:ةيملعلا تاداهشلا
 ءيفحصلا نفلل ًاذاتسأ
 ءةفاحصلا خيرات سّردو
 دهعمل ديمع لوأ وهو

 ةمجرتلاو ريرحتلا
 ةيلك ءاشنإ لبق ءةفاحصلاو
 ةعماج هتراتخا امك .مالعإلا
 غرفتم ريغ ًاذاتسأ ةرهاقلا
 ماع مالعإلا ةيلكب
 اه

 ةروثلا ىلع لمح مث
 هباتك ردصأف «ةفينع ةلمح

 الب خيرات» مث ««ناتسقافن»

 لامج توم دعب «قئاثو
 عبطو ...رصانلا دبع

 تاعبط لوألا باتكلا

 فحصلا هيف تبتكو «ةديدع

 . ؟ةيملاعلا

 تافلؤم ىلع هل تفقو

 :ىه («ةديدع

 ةيرصملا ةفاحصلا روطت

 هك ط لوما كظالوم

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 .ها7١5 «ءبرعلا

 .ناطلسلل لوقأ-

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 .ت. د .برعلا

 .ةعبطملاةصق

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 .ها897# ءبرعلا

 ىلإ دلبلا خياشم نم
 .ريطارطلا سلاجم

 ةعابطلا خيرات

 لالخ رصم يف ةفاحصلاو

 ١19/848 .ةيسنرفلا ةلمحلا

 ةليذم ء” ط م١

 ةبتكم :ةرهاقلا .ةدوزم

 ه4 «باذآلا

 /18) اما: ع ةيروهمجلا قفز

 ١1984 عواه1 10 م

 رابخأ (ه 0000

 )١١/١١/ 751481 عمويلا

 عرايبخألا .( ه0

 م17١1 ليما

 .(ه15



 تل سس سس يم سس 1 يردق ميهاربإ 6" هدبع ميهاربإ

 :١ .صا٠

 ةفاحصلا ىف تاسارد.

 -.نفو خيرات :ةيبوروألا
 ةبتكم :ةرهاقلا .؟ ط

 هازال" «بادآلا

 ص 05

 «قئاثو الب خيرات -
 .هاةال/

 .خيراتلل قح ةملك

 يبمها#ةأإل بن .د .ماد.د

 لاوحألا نع) ص45

 رصع يف ةيسايسلا
 . (تاداسلا

 خيرات : مارهألا ةديرج

 نيعبسو سمخ يف رصم

 راد :ةرهاقلا ..ةئس

 ببهازالألا «فراعملا

 .صة 6١

 -.نيمرحلا نم ةريس -
 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 بمهام «برعلا

 ريزو نع وهو) صالاله

 نب دمحم يدوعسلا ةيلاملا

 .نابصلا رورس

 .(ها#"ثؤ١ ت

 خيرات :مارهألا ةديرج -
 م5 ١ م8و/م نفو

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 هام :؟ «برعلا

 .ن 6

 ةيبهذلا ةعوسوملا -
 :ةرهاقلا -.(ريرحت ةسائر)

 «برعلا لجس ةسسؤم

 ىف دجال" اه

 ١ . جما"

 تايالولا يف ةفاحصلا -

 -.اهروطتو اهتأشن :ةدحتملا

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا
 . برعلا

 .ةيناثلا ةايحلا

 «بادآلا ةعبطم :ةرهاقلا

 .ثتااد

 ةريس :فسويلا زور -
 ةسسؤم :ةرهاقلا -. ةفيحصو

 :ضايرلا ؛برعلا لجس
 ء.ها"“م٠ ءءاوللا راد

 ىف تاسارد) .ص*4
 00. (ةيرصملا ةفاحصلا

 -.سانخلا ساوسولا - .
 ةسسؤم :ةرهاقلا .؟ ط
 ه5 «برعلا لجس

 ثادحأ يكحي) ص16

 ةيرصملا عئاقولا خيرات -
 :ةرهاقلا .1949-4
 ءةيريمألاةعبطملا
 .صا57 هللا

 خويش نيب ةيطارقميدلا -
 -.ريطارطلا سلاجمو ةراحلا

 ةسسؤم :ةرهاقلا .؟ ط

 .اه8 «برعلا لجس

 ب7 ط .ةديرجلا ةصق

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 ءهها#و#  ء.برعلا
 .ص 1

 مامإ :ةراظن وبأ

 ةروصملا ةيهاكفلا ةفاحصلا

 رصم يف حرسملا ميعزو

 ليئافر بوقعي ينعي]
 .اهز تت .عونص

 «بادآلا ةبتكم :ةرهاقلا
 .صضالا؟ ءهاالالا

 ضرع :ةريزجلا ناسنإ -

 دبع كلملا ةريسل ديدج

 ' :ةرهاقلا -.دوعس لآ زيزعلا

 هذال“ «بادآلا ةبتكم

 1 .سص* 06

 .ناتسقافن نم لئاسر -

 يردق ميهاربإ
 (ماو4 :00)(ها42068 52(

 . يبتكم «نانف «بتاك

 ةيقذاللا يف نيسدنهملا
 لاجف يف لمعو «ةيروسب

 لقحو .ءيليكشتلا نفلا

 تالاقم بتك . بدألا

 ةيلحم فحص يف ةديدع



 سودقلا دبع دمحم ناسحإ

 . ةفارظلاب تزّيمت ةيبرعو

 . ةيقذاللا ىف

 ىرخأ لامعأ هلو ش
. / 20 , 

 دبع دمحم ناسحإ

 سودقلا

 :هيف بتك ام ىلإ فاضي

 ىف ةيصخشلا ءاتب

 ديع ناسحإ تاياور
 دمحم رحس / سودقلا

 فارشإ ؛جرفلا وبأ بيجن

 ةعماج :ةرهاقلا -.يداو هط

 بادآلا ةيلك ءةرهاقلا

 ىف تمدق ريتسجام ةلاسر)

 .(م ١

 "”يوازغلا ميهاربإ دمحأ' )

 )١( عةيعوبسألا ةفاقثلا ١٠6

 / هلو ه6

 نم لوألا مسقلا يف ةمجرت

 يف بدألا مالعأ :باتك

 نم وهو .برعلا ةيقذال
 دادعإ) بيرغ داؤف فيلأت

 .(رون دمحم يقيقش

 :هتمجرت رداصم ىلإ فاضي (؟)
 رعشلا يف ديدجتلا تاكرح

 رصاعملا يدوعسلا ١/ 278417 -

0 

 ةمالس دمحأ نب دمحأ

 (ماقحال لكلك )(اهائ0ا/ ل6 )

 .بيطخ ءضاق «ءملاع

 يف رامذ ةنيدمب دلو
 ثيدحلاو هقفلا ذخأ «نميلا

 ىلوت .اهئاملع نم ةيبرعلاو
 دهاعملا ضعب يف سيردتلا

 يف داشرإلاب ماقو ءءاعنصب

 يف بطخو ءدايصلا دجسم
 . ءاعنص عماج

 «ةمركملا ةكم ىلإ لخر
 ءاملع نع كانه ذخأو

 ىلإ داع مث ءنيمرحلا
 .سيردتلاب ماقو «.ءاعنص

 .ةيملعلا ةيعمجلا نيمأ وهو

 . ”9ءاضقلل ىلاعلا دهعملا

 : هتافلؤم نم

 ديجملا دبع ةكراشمب
 هلا دبيعو ىنادنزلا

 :ةحودلا ." ط .(ىفارجلا
 «ةيعرشلا مكاحملا ةسائر
 .ها1/

 ةكم ىف :ةصاخلا تابتكملا -
 بتاكلا ةيوه ؛*8 ةمركملا
 .*4 ىكملا

 هلو ةلل ص ةينمي بكاوك فرشز

 .ةرابزل رظنلا ةهزن يف ةمجرت

 يتكصلا دمحأ نب اباب دمحأ

 هفلأ) ناميإلا باتك

 .(نيرخآ عم كارتشالاب
 ةسسؤم :توريب .5 ط

 ةبتكم :ءاعنص ؛ةلاسرلا

 ء.ديدجلا لنسيجتلا
 ه5

 يريقشلا دعسأ دمحأ

 : هيف بتك ام ىلإ فاضي
 ًاميعز :يريقشلا دمحأ

 / ًايبرع ًادئارو ًاينيطسلف
 :تيوكلا -.ةيمساق ةيريخ
 دهاجملا ىركذ ديلخت ةنجل

 «يريقشلا دمحأ

 .ضصاالال هه

 يتكصلا

 (م1547 151 5(ها ا 0*1

 مولعلل سّردم .ظعاو

 . ةيعرشلا

 رهتشاو «ةغالبلاو ريسفتلاو

 ظعولاو سيردتلاب
 رهتشا امك «داشرإلاو

 : هتافلؤم نمو «فيلأتلاب

 يف ةينطولا ةبوجألا
 .ثالثلا قالطلا



 ةاكزلا نع يفانلا هدر

 . ىمانلا

 . ةيحللا

 ءاضقلا يف ناهربلا

 , ؟"رددقلاو

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 نيفصنملا نم ناكو

 يف ةينامثعلا ةلودلا رودل
 . مامأ يمالسإلا ملاعلا ةيامح

 .يبروألا يرامعتسالا وزغلا

 زكرملا ءاشنإ يف مهاس دقو

 تاساردلل ينطولا
 . ةيخيراتلا

 خيرات ةباتك ىلع فكع

 «هتاركذمو ليوطلا هلاضن
 تادلجم ةعبرأ ىف تردصو

 ةرصضاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا )١(

 19 ص اناغ يف

 زكرمل ةيرابخإلا ةرشنلا 0

 (ها404 0 بجر) ثاحبألا

 "8 ص
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 دمحم نب يدمح دمحأ

 طايخلا يلع
 (ماقخا -اذوؤو )(اها1١15 للا

 جرخت .قشمد يف دلو

 .ةينامثعلا بطلا ةسردم يف

 سرد .1414 ماع توريبب

 نقتأ ءايناملأو اسنرف يف

 ىسسؤم نم .تاغل ةدع

 .«ءابطألا ةباقنو ,قشمد

 نم ًاحدر اهل ًابيقن لظو
 .نمزلا

 هراد يف دقعي ناك

 . . نيصصختملا ءاملعلا ةلج

 ثاحبألا زكرم ىلإ ةمخضلا

 .لوبناتساب نونفلاو

 نم ًاددع بتك

 نم ديدعلا فلأو :«تالاقملا

 عبط ام لوأ ناكو «بتكلا

 هباتك يبطلا دهعملا بتك نم
 نف» مث «ميئارجلا ملع»

 . ؟ميئارجلا

 مجعما هلامعأ زربأو

 مل يذلا «ةيبطلا مولعلا

 ىتح هيف لمعلا نع فقوتي

 قازرلا دبع هللا ليخد دمحأ

 هماع يف ضرمملا هدعقأ
 . 9 يئامثلا

 3 بيحن ريخلا وبأ دمحأ

 بيجن .ريخلا وبأ

 قازرلا دبع هللا ليخد دمحأ
 4 -5١1:/)(ها11 +5 -1060)

 . يبعش رعاش

 .بنركلا :هترهشب فرع

 عبني ةنيدم يف دلو

 ةدع يف لمع .ةيدوعسلاب'

 هب ىهتنا نأ ىلإ «تالاجم
 ةفئاظ خيش ىلإ فاطملا

 عبلني ةيدلبب راقعلا يلالد

 *>  .هتافو ىتح

 :ناونعب باتك هيف ردص
 نم ةقلح :بنركلا رعاشلا

 نادمح دوعسم دمحم

 عباطم :ةدج -.ىسيع

 ةفاحصلل ةنيدملا ةسسؤم

 بمها5اأك .(ملعلا راد)

 هدئاصق مضي 0

 زكرمل ةيرابخإلا ةرشنلا (9

 بجر) "ه ع ثاحبألا

 .(ه6

 باتكلا نم هتمجرتو ()

 .روكذملا



 يرمعلا مليوس دمحأ

 دعب هيف ليق امو ةيبعشلا

 . هليحر

 يرمعلا مليوس دمحأ

 (مادحا 5( د00(

 ةسايسلا ىف ثحاب
 .بتاك ءداصتقالاو

 .٠ رصم نم

 ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ

 . ةيداصتقالاو

 ىف ةديدع تافلؤم هل

 :اهنم .هصصخت لاجم

 ةيسايسلا مولعلا مجيعم -

 ةئيهلا :ةرهاقلا  .رسيملا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 . صا” ا

 طسوألا قرشلا

 : ةرهاقلا - :*يطسلف و ةلكشم ب و

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 .ه

 تفاحه

 يف لورتبلا عارص -

 :ةرهاقلا :.يبرعلا ملاعلا

 داشرإلاو ةفاقشلا ةرازو

 ةماعلا ةرادإلا ءيموقلا
 ءملقلا راد :ةفاقثلل

 .ضا50١1 هزم

 .(؟5 ؛؟ةيفاقثلا ةبتكملا)

 ةيسايسلا تاقالعلا

5566 

 نوناقلا ءوض يف ةيلودلا
 :ةرهاقلا  .ماعلا يلودلا

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 .ثكلاإ. ته

 جاتنإلا قوقح

 ةئيهلا :ةرهاقلا .ىنهذلا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .ها6

 .يفجنلا يفاصلا دمحأ

 : هتافلؤم يف ركذي

 ةلماكلا ةعومجسملا

 يفاصلا دمحأ راعشأل

 مدق ؛ةروشنملا ريغ يفجنلا

 لالج عبطلل اهأيهو اهل
 ةرازو :دادغب .طايخلا

 ءنوتفلاو ةفاقثلا

 -.صال١1 ءهااةا/

00 

 ("”راطع روفغلا دبع دمحأ

 ريهاشم :هشماوه يف دازيو : )١(
 .# نيرشعلا نرقلا ءافرظو

 ليلد :هشماوه يف دازي (0)

 ةيوه ٠77 يدوعسلا بتاكلا

 ةريزجلا ١" ىكملا بتاكلا
 /لك/ز#)  هنالل ا ع
 .( ه5

 يصاب درشلا هدبع دمحأ

 يصابرشلا هدبع دمحأ
 :هتمجرت ىلإ فاضي

 ذنم لوألا هبيترت ناكو

 نأ ىلإ رهزألا هلوخد

 . جرحت

 يف هتلاسر تناكو
 ريمأ» :ناوتعب ريتسجاملا

 «4نالسرأ بيكش نايبلا

 :هاروتكدلا ىف هتلاسرو

 بيدألا :اضر ديضشر»
 .«يمالسإلا بتاكلا

 : هتافلؤم ىلإ فاضيو

 . فشكلا ةكرح

 ف
 . 20 نيدهع نيب -

 لئاسر :هشماوه يف دازيو (0
 تابتكملا ء154 مالعألا

 ةمركملا ةكم يف ةصاخلا
 للا عزايبخألا يب
 ء(للمها1 04 /1/0)
 //) ١١918 ع ةيروهمجلا

 .(ه1

 نم هتافو ةنس تبثأ دقو

 «اهقيثوت ينتاف ةيرصم ةديرج

 امك «نورق نسح ديسلا ملقب

 بآ ١54 يف هتافو تخرأ

 امنيب .؟١/0 مويلا اذه
 ىرخأ رداصم يف درو

 ه5



 فيرش داؤف دمحأ 56 ينويسبلا دحاولا دبع دمحأ

 ناك ء:ةطوطخم تلاز ام | دحاولا دبع دمحأ

 ينويسبلا
 ماقال كف اناا كلنسضلا

 ررحم .ةيعاد ؛ملاع

 ةداهشلا ىلع لصح

 نيدلا لوصأ ةيلك نم ةيلاعلا

 219857 ةئس رهزألا ةعماجب

 ةزاجإ عم ةيملاعلا ىلعو
 عم ةيملاعلا مث «ةوعدلا

 لغتشا .سيردتلا ةزاجإ

 نيع .هجرخت ذنم ظعولاب
 .رهزألاب ةوعدلل ًاماع ًابقارم

 عّممجملا ةماقإ يف كراش

 ماقأو «ةرهاقلا يف يمالسإلا

 ةدلب يف ايمالسإ ازكرم

 يف لقنتو «نانبلب نورتبلا
 - .هللا ىلإ ةيعاد نادلب ةدع

 فاقوألا ةرازو يف لمع

 ةسائر ىلوتو «تيوكلاب

 ةباتك يف مهسأو «يمالسإلا

 ىف تارضاحملا ىلإ
 سرادملاو دجاسسملا

 . ةيمالسإلا تايعمجلاو

 نم تاسبق :هتافلؤم نم

 .. .ةئسلا

 ةديدع ىرخأ بتك هلو

 قبلا / مزتعي

 عساولا دبع نب دمحأ

 (ماكخم 115180( 195

 . يوبرت « ضاق «ملاع

 نع ذخأ .ءاعئصي دلو

 ثيدحلاو ةيديزلا هقف '"”هيبأ
 همع نعو .ضورعلاو

 ىيحي نب نيسح خيشلا
 . .تاقوألا ملعو ةيبرعلا

 .هخياشم نم ريثك هزاجأو

 « ةذعص ةنيدمب نيملعملا راد

 يف مولعلا رادب ًاريدم مث

 . ءاعئص

 نيذلا ءاملعلا دحأ وهو

 تافر لقن ىلع اوفرشأ

 )١( ع يمالسإلا يعولا “187
 (ه لوألا عيير)

 ل؛؟ ص 868.

 يف هتافو ةنس ىلع تفقو (0

 تاوئس يف ءرداصم ةئثالث

 هتافو تركذ اهدحأ «ةفلتخم

 يناقلاو ,ها14

 ريخألاو 2-ه 84

 دق تلكو 2ه864

 باتكلا يف هتمجرت تجردأ

 ١ .اهتدعبتسا' مث

 نم يناكوشلا ةمالعلا
 هوعضوو ؛لوألا هحيرض

 دجسمب تافرلا ةيقب عم
 . ءاعنص يف يجيلفلا

 ةرصتخسم ًابتك فلأ

 ريسفتلا يف بالطلل
 0و

 فيرش داؤف دمحأ
 (ماقالك -518١1)(ماللثوك 10

 ىف ةرادإلا داور نم

 .يبرعلا ملاعلا

 ةراجتلا ةيلك نم جرخت
 لصح  :ةيردنكسإلا ةعماجب

 ةرادإ ىف هاروتكدلا ىلع

 ةعماج نم لامعألا

 ءرصم ىلإ داع ءوغاكيش
 ىف ةيميداكألا هتايح أدبو
 مث .ةيردنكسإلا ةعماج

 ماع أشنأو .ةرهاقلا ةعماج

 ىموقلا دهعملا ه0

 هرايتخا متو .ايلعلا ةرادإلل

 ةماعلا ةرادإلا ةبعشل ًاريدم
 يف ةدحتملا ممألا رقمب

 )١959  كرويوين
 ريثأت هل ناكو .(مواله

 ةرادإلا بيلاسأ ريوطت يف

 هلو .الا7”7 ص ةينمي بكاوك ()

 .ةرابزل رظنلا ةهزن يف ةمجرت



 "ا/ يسرم لماك دمحأ

 نم ريثك يف ماعلا عاطقلاب
 ةقطنمو ايقيرفإو ايسآ لود

 لكشب طسوألا قرشلا

 . صاخ

 ةسائر رقمب ًاريخأ لمع

 رييغت ىلإ دمعو «ءارزولا

 لمع بيلاسأ يف يرذج

 بولسأ قيبطتب تارازولا
 . .فادهألاب ةرادإلا

 ةبتكملا ىلإ فاضأ

 يف تافلؤملا نم ديدعلا

 ءجاتنإلاو ءدارفألا ةرادإ

 . "'ةماعلا عفانملا ةرادإو

 يسرم لماك دمحأ
 (ماقما/ 15:5( 1

 .يئامنيس دقان «جرخم

 قحتلا .ةرهاقلاب دلو

 باقعأ يف ليثمتلا دهعمي
 نيوكت ىف كراش .هحاتتفا
 ىئامنيسلا دقنلل ةعامج لوأ

 نف» مساب ةلجم رادصإو
 دقنلاب لمع مث .«امنيسلا
 زور ةلجم يف ينفلا
 جارخإلل هجتاو «فسويلا

 يف لمع مث ؛يئامنيسلا
 نويزفلتلاو ةعاذإلا

 )١(. ع ةيروهمجلا 1154٠ )35/

  4.(ماذخ4

 خيرات ةباتكل عرفت م
 . ةيرصملا امنئيسل ل

 ليعرلا داور دئار دعو
 .ةيئامنيهلا ةفاقثلل لوألا

 نيسمخ يلاوح مدق
 ءاريصقو ايليجست امليف
 ءًامليف رشع ةسمخ جرخأو
 تاياورلا ىلوأ ليجست أدبو

 ىلإ ةدوغلا» مليفب ةليوطلا

 219894 ماع ه«فيرلا

 ةداعيملا» مليفب اهمتتخاو

 .19684 ماع

 : هتافلؤم نم

 نم رشكأ يف ةيرصملا
 اهلجس امك «باتك

 يليجست مليف يف اريماكلاب
 .تاعاس ثالث ةدمل

 مجعما دادعإ .ىف أدبو -

 «ةيئامنيسلا تاحلطصملا

 ةيبرعلاو ةيزيلجنإلاب ردصو
 تديعأو ماقال ماسع

00( 

 /5) 1؟58ا/ ع ةيروهمجلا (9)
 .(ما544 /م

 يودب دمحم دمحأ

 : هتمجرت يف دازي

 ربق :هتافاشتكا نمو

 نوكرسوأ نب قنيسيش ريمألا
 نأ لبق تام يذلا «ىناغلا
 ىلإ لقثو ءكلملا كردي

0 
 .٠ ةيايوححمب

 (©لامج دمحم دمحأ

 «””يعابسلا دمحم دمحأ

 مشاه بيجن دمحأ ٠ 05

 0(هل411 ت.52) :1١ 5ؤؤام(

 «يسامولبد «يوبرت

 .بتاك

 ةسردم يف جّوخت 5

 ناضمر) 104 ع لههنملا (0)

 /١41ه(. .

 ليلد :هشماوه يف دازي (4)

 لاجر ,«5 يدوعسلا بتاكلا

 ء١/979 ةمركملا ةكم نم
 3 يكملا بتاكلا .ةيوه

 ليلد :هشماوه ىلإ فاضي (4)
 ءا؟ا/ يدوعسلا بتاكلا

 ةكم يف ةصاخلا تابتكملا
 بتاكلا .ةيوه :4؟ ةمركملا
 ع ةيئاسملا :77 يكملا
 م١٠ م نيدفإ

 .(ه 5



 روكنوك لورأ ' 564

 ماع ةرهاقلاب ايلعلا نيملعملا
 يتعماجب سرد .

 ىلإ داع .ندنلو لوبرفيل

 ةسردمل ًارظان حبصيل رصم

 مث «(قوراف) ةيوناثلا ينابقلا

 ًاماع ًاريتركس نوكيل ىقرت
 تاثعبلل اريدمف «تاعماجلل

 . .نطتشاوو ندنل يف

 نيعيل رصم ىلإ داع
 ةيبرتلا ةرازول ًادعاسم ًاليكو

 .اهل ًاريزو مث «ميلعتلاو

 يف هلك هتقو شاعو
 .ةمجرتلاو ةءارقلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 / نومداقلا ةرصايقلا -

 روكنير .د يرومأ

 ةئيهلا :ةرهاقلا -.(«ةمجرت)

 «باتكلل ةماعلا ةيرضملا
 مه

 مظعألا قيدنزلا

 روطاربما يناثلا كيرديرف
 . (ةمجرت) ايناملأ

 / نونفلا يف روطتلا -

 ةمجرت) ورنوم يرنه
 .(نيرخآ عم كارتشالاب

 روصعلا يف رصم
 عم كارتشالاب) ةميدقلا
 دمحم هعجار ؛(نيرخآ

 نأ دعبو «ءلوضانألا يف | ةعبطم :ةرهاقلا -.قيفش

 ءاهتبتكمو فراعملا

 .م9

 رصبعلا يف ابروأ خيرات -

 490 ثيدحلا

 رشف .ل .أ .ه / 60
 .(كارتشالاب ةمجرت)
 راد :ةرهاقلا ."اط

 .هاالا؟ «فراعملا

 ةرشع ةئلاثلا ةليبقلا -

 رلتسيك رثرآ / مويلا دوهيو
 ةئيهلإ :ةرهاقلا -.(ةمجرت)

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 ه5

 طوقسو مايق -

 ةينامورلا ةيروطاربمالا

 عم كارتشالاب ةمجرت)

 . (نيرخآ

 هفيلأت ىلإ ةفاضإلاب
 . 90ةيسر دم ًابتك

 روكنوك لورأ
 (ماوخل 1998)(ها1 144 1690

 :ثحاب «. ىعامتجا بتاك

 .يمالسإ

 رهشريق ةنيدم يف دلو

 .(م1547 / /990) مارهألا )١(

 ةيلك ىف ةيلاعلا هتسارد ىهنأ

 ةعماجل ةعباتلا بادآلا

 ةنس ةفسلفلا عرف  لوبناتسا

 ءاايعم نيع ١

 ةجرد ىلع لصح
- 

 اسيئر نيع .هاروتكدلا

 هثوحبو هتاسارد تزكرت
 ةيعامتجالا تالكشملا ىلع

 عمتجملا اهنم يناعي يتلا
 امك ءرصاعملا ىمالسإلا

 يتلا بيرغتلا تاكرح سرد
 ةرخأتملا نادلبلا يف ترهظ

 نادلب ةصاخو ًايعانص
 كلذكو .طسوألا قرشلا

 ترج يتلا تاهوشتلا نّيِب
 تاعمتجملا ةينب ىف
 'لماعتلا ةجيتن ةيمالسإلا
 .ةيداملا ميهافملاب

 ةددذعتم تافلؤم هل

 نيتغللا نم ةريثك تامجرتو
 «ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا

 : اهنم

 ةفاقثلاو ةيموقلا -
 .ها96١ «ةيكرتلا

 «ةفاقثلا ريغتو ةيموقلا -
 .اهأ55



 ينيسحلا ينوزبارط دعسأ

 مالسإلا لكاشم
 , هل «ةرصاعملا

 ينيسحلا ينوزبارط دعسأ

 (ماكمك 02 0)(ه5 كلا

 ةنيدملا نايعأ .دحأ

 .ةرونملا

 ءأركبم رشنلا ايند داترا

 رئاخذ ضعب سانلل جرخأو
 ةصاخو «يمالسإلا ثارتلا
 ىف ًايوائاهنم ناك ام
 «ةرونملا ةنيدملا تابتكم
 يتلا بتكلا ضعب رشن امك

 ةئيدملا خيرات لوح رودت
 . ؟؟”ةرونملا

 : هتافلؤم نمو

 نوزبارطلا ةرسأ خيرات -

 ىتح قارعلا نم اهمايق ذنم
 ةمركملا ةكمو ايكرت
 ةنيدملا -.ةرونملا ةنيدملاو
 ءتأ .د (.ةرولنملا

 .صا”ل5

 ثاحيألا زكرمل رابخألا ةرشن ١(

 (ها4:5 بجر)ه 3

 "7/7 ص

 ه) ١505/4/8 ةريزجلا ()

 ناضمر) 147 ع لصيفلا
 ١14. ص (ه4

 ىلا

 بيدأ ريبلأ

 : هتمج رت رخآ يف دازي

  :ناونعب رعش ناويد هل

 رعشلا نم ةعومجم :؟نمل
 راد :ةرهاقلا .يزمرلا

 ءههاالا .فراعملا
 .صا”ل86

 ايرخز ليلخ سايلإ

 (ماوخك -١511١1)(ها1505-)

 .يرادإ « بيدأ

 لوقحلا ىتش يف لمع
 لاضنلا ىف :نانئبلب

 لمعلا يفو ءيسايسلا
 يف ةمدخلا يفو «يوبرتلا

 «ةددعتملا ةلودلا تارادإ

 ةرازو ىلإ «ءةيبرتلا ةرازو نم

 ةئيه نمو ؛ةعارزلا
 ىلإ يرادإلا حالصإلا
 ىلإ «ةيندملا ةمدخلا سلجم

 .ةلودلا يفظوم ةينواعت

 .لدعلا ةرازوب ءاهتتاو

 ةيمدقتلا نم ذختا

 ىلإ ًاقيرط ةيكارتشالاو
 «هحالصإو عمتجملا ريرحت
 «ةيبرعلا نانبل ةيموقب نمآو
 هل قافر عم سسأ دق ناكو

 ناك ىتلا «ةنساسغلا ةمظنم»
 بابشلا تاتش عمج اهفده

 ناديز يجروج ليمإ

 مهافتلا ىرع قيثوتو ينانبللا
 .اهّلحب اوماق مث . .مهنيب

 ةغلب بتكي بيدأ وهو

 هبدأ يف ءمكحم رثنو ةميلس

 نم «ةينانبللا ةيرقلا فصو
 . ةسينكو ةنايدنسو ةيلاد

 نممخضددعدهل

 دئاصقلاو ةيبدألا تالاقملا

 «ضرعملا :يف ترشن

 «ءسئارعلا ءروهمجلا

 «راهنلا .رارحألا «بيدألا

 «ءىش لك ء«دالبلا ءرايدلا

 امك ..ففدهلا هءتوريب

 .جراخلا يف اهاوس لسار

 ةيسكذوثرألا» باتك هل
 .؟نيد ال ةيموق

 ناك ًاباتك رشع ةتس كرتو

 اهفنصو رشنلل اهأيه دق
 ةعفد عبطلل اهعفد دارأو

 رصبت مل اهنكل ؛ةدحاو

 ديق ىلع وهو رونلا
 . 7 ةايحلا

 ناديز يجروج ليمإ

 ثةطلينب تدد0)(ها14917 ه50)

 /ه/81) ١55/٠ ع راهنلا

 .(مادحك



 طايخ نوطنأ هى ناديز يجروج ليمإ

 يجرجل ربكألا نبالا
 راد يبحاص دحأ «ناديز

 ةفاحصلا ميمأت لبق لالهلا

 : هراثآ نم

 / ةيبروألا برحلا

 -.(ةمجرت) نوبول فاتسوغ

 «لالهلا ةعبطم :ةرهاقلا

 .ضصاملا" هلله

 يرنه / ةأرملا قلخ

 7 ط -.(ةمجرت) نويرام
 «ىبرعلا دئارلا راد :كثوريب

 .اهآ50

 طايخ نوطنأ

 (ماقخم 15: ")(هل1 6 ل1

 ةيماعلاب مظني رعاش

 .نائبلب هينوج يف شاع
 شاعو ةيداع ةنهم سرام
 بتك .ةعضاوتم ةشيع

 داك ًاظافلأو تارابع لجسو

 روصو ءلاهوحمي نمزلا

 اهفرج ةايحلل ًاطامنأ

 .روطتلا

 :يه ةيماعلا هنيواودو

 «ءةيرقلا يحو نم

 رشع «رايتخ ؛ةعموص

 . 3 7ييتاكم

 )١( عاراهنلا ١519١ )155/١١/
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 ١ك" ةدوع نب يتخب

 ةدوع نب يتخب

 :هتمجرت ىلإ فاضي
 ناك .

 ةفيحص يف دعي

 ةيموكحلا «ةيروهمجلا»

 نم زربأو ,4تاباتك» ةحفص

 اذه يف ةكراشملل مهبطقتسا

 يثادح بتاك وهو

 .سايلإو «سينودأ .:بابلا

 «يبوطلا دمحمو «يروخ
 .سيئب دمحمو

 ءلمركلا يف بتك
 مويلاو ءدقانلاو .فقاومو
 : .:عباسلا

 تانيعستلا علطم يفو

 ةئيه ىلإ ٌمضنا ةيداليملا
 .'راسم ةلجم ريرحت .

 «قافآ» ةعامج سسأ

 تردصأ ىتلا ةيرعشلا

 ةكرتشم ةيرعش تاعومجم
 :ناونع تحت
 . 2[سونايقوأ»

 ©"”يواطنطل | يلع نانب

 اله عو 1١5., عطسولا )١(

 .04 ص (ماوو6 /6/0)

 :اهتمجرت رداصم ىلإ فاضي ()
 ١/8/6 ةيناميإ فقاوم
 هيث



 يناهبنلا ميهاربإ نيدلا يقت

 يتاهبنلا ميهاربإ نيدلا يقت
 : هتافلؤم ىلإ فاضي

 .ريكفتلا -

 .٠ برعلا ةلاسر -

 بزحل ةيسايس .ميهافم -
 .ريرحتلا

 ملاعلا ىلإ راح ءادن -
 . "7 يمالسإلا

 ميكحلا قيفوت
 : هتمجرت يف دازي

 يف رشن هتافو ليبقو

 تالاقم مارهألا ةديرج

 قمتلا عما ناونعي ةيلاتتم

 «ةيكيكشتلا هراكفأ اهيف دروأ

 هنيب اهيرجي تاراوح اهيفو
 هتاحبس - هللا نيبو

 يف نيملسملا ءاملع ةعوسوم )32(

 / يمالسإلا نانبل خيرات

 ةفي
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 باتك ردص دقو .- ىلاعتو

 ةبضغ#» :ناونعي كلذ يف

 ىف هتانايب تدرو « هللا

 عجر هنأ ودبيو .هتمجرت
 كلت يف هراكفأ نع

 خيشلا ةشقانم دعب تاراوحلا

 . ملعأ هللاو

 بتك ام ىلإ فاضيو

 : هيف

 ةشوش ديسلا دمحم فلأ

 ميكحلا قيفوت :يه رصم

 ةعمش 6 «ىنيدلا ركفملا

 ."”ميكحلا قيفوت ةايح نم

 ءابدأ :هشماوه يف دازيو قففز

 نم مايأ الو نورصاعم

 ىلإ روسج :40 مهبابش
 رداونو ريس 1١94١« ةمقلا

 نرقلا ءامظعو ءافرظ

 - ريهاشم 717 نيرشعلا

 يدشر قيفوت

 يدشر قيفوت
 (ماقالف ه550)(ها19866 :50)

 .ندع ةعماجب ذاتسأ

 .قارعلا نم

 لئاوأ ندع يف ليتغا

 .(وينوي) ناريزح

 :ناوئعب باتكدهل

 ءارضخلا ةخوخيشلا

 دادغب .(كارتشالاب)

000 

 نيرشعلا نرقلا ءافرظو -
 21434 مالعأالا عم 6

 /85) 4 ع ةيروهمجلا

 .(ماكخم /1/

 439 ع(رصم) ةوعدلا (9

 مجعم ,ء(ها#"”44 ناضمر)

 ةفئفف نييقارعلا نيفلؤملا



 اذن قزر رباج

20-5 
 قزر رباج

 (ماوخلا -5:1١1)(ه11037 17

 .كراشم ءرعاش

 سوم -
 ةوبثت ةيرق يف دلو

 ءمّرَحلا ةقطنم يف ةعقاولا

 ىلع «ناريإب ةجنل ةنيدم نم
 نم يقرشلا لحاسلا

 بيتاتكلا يف أرق .جيلخلا

 ملعب طاحأ مث ؛ةيلحملا

 '.ثيدحلاو هقفلا ىف رفاو

 رجاه .ءابدألا غلبم غلبو

 ع رابخألا :هشماوه يف دازي )١(

 /ا1 1 ١11
 ع مارمألا (غه4

 (ها508 /١١1/م) "الءمك

 /ماا1/1م) الدوك عو

 )1١6/ "الاثر (ه148

 | ةيروهمجلا .(ه1408 /11

 ملكرلا) دكوككا ع

 .(ها11 4

 )جر

 .ةحودلا يف يفوتو

 ناوفنع يف رعشلا لاق

 مل ريبك ناويد هلو «هبابش
 0 عبطي

 يصمامحلا نيدلا لالج

 : هتمجرت يف دازي

 لالج :هيف بتك اممو

 ال ناخدو يصمامحلا نيدلا
 دومحم / ءاوهلا يف ريطي

 رادلا :ةرهاقلا .يزوف

 ءها048٠5 ءرشنلل ةينفلا

 .ص8٠

 (ماوالك 5:7١1)(ماللثوك 190)

 ءبتاك .فوسليف

 000 »0 ف

 نوعرقلا ةيرق يف دلو

 ."58 ص ةجنل خيرات فشلا

 قسمد ىلإ لقتنا «نانبلب

 هميلعت ىقلت م4 ماع

 فراعملا ةرازو هتدفوأ

 ةعماج ىلإ ةيروسلا

 ىلع اهنم لصح «نوبروسلا
 يف سناسيللا ةداهش
 يف سناسيللاو «بادآلا

 يف هاروتكدلاو قوقحلا

 ماقال ماع ةفسلفلا

 ملععو ةيبرتلا ةداهشو
 .سفنلا

 ًاسردم نيع داع املو

 «قشمد زيهجت يف ةفسلفلل

 ةنجلل ًاسيئر مث «يوناثلا

 ةرازو يف ميلعتلاو ةيبرتلا

 ًاماع ًانيمأ مث «فراعملا

 ماع يف فراعملا ةرازول

 يف ًارضعو م1555

 دلقتو «ةعاذإلا سلجم

 .ةيبرتلا ةيلك ديمع ةفيظو
 ةيلك يف ةفسلفلا ذاتسأو



 ابيلص بيبح ليمج

 وضعو

 .ةينطولا ةيفاقثلا ةنجللا

 ةيسنرفلاو ةيبرعلا ديجي
 .ةيزيلكنإلاب مليو ةيكرتلاو
 ردصأ م19“ ماع يفو

 قشمد يف ةفاقثلا ةلجم

 .قشمدب بادآلا

 نيملعملا ةلجم ردصأو

 عم.نواعتلاب تاملعملاو

 ةنس يفو «ةذتاسألا ضعب

 ارضع بختنا م7
 يملعلا عمجملا يف ًالماع

 ةلجم يف رشنف «يبرعلا
 نم ًاريثك اهريغو عمجملا
 تارضاحم ىقلأ ءتالاقملا

 «تالجملا .يف .ترشن ةماع

 ةدعع يف ةيروس لثم

 يف سأرتو «ةيبدأ تارمتؤم
 مولعلا رمتؤم م1184 ماع

 ةمظنمل ةيعامتجالا

 ةلجم أشنأو ءوكسنويلا
 ةرازو يف ميلعتلاو ةيبرتلا
 هراثآ نمو .ففراعملا

 ش : ةيملعلا

 ..قطنملا باتك -

 : «تاديوع ةعبطم :توريب

 .ماوكال

 نبا ىلإ نوطالقأ نم
 .م١16 «قشمد ءانيس

 ىلإ لايخلا نم -

514 

 : ةرهاقلا « ةقيقحلا

 .ما555 «يبرعلا

 ملعلا قئارطو قطنملا -

 لماك عم كارتشالاب) ةماعلا

 .م1948 («قشمد (دايع

 «سفنلا ملع باتك

 .م قشمد

 ركفلا راد

 يف ةيركفلا تاهاجتالا

 بدألا يف اهرثأو ماشلا دالب

 تارضاحم رشع) ثيدحلا

 تاساردلا دهعم ىف اهاقلأ

 «(ةرهاقلا ىف ةيلاعلا ةيبرعلا
 ١ .م154

 نسحل ؛«ةقيرطلا ةلاقم
 نع ثحبللو لقعلا ةدايق

 فيلأت /مولعلا يف ةقيقحلا

 :توريب .تراكيد هينير

 ءةيكيلوثاكلا ةعبطملا
 .؟ طو م16"

 .ما1م

 ةمجرت) ىبرملا دادعإ

 مشاه تمكح عم كارتش ثالاب

 ددذع (يبوردلا يماسو

 ملعملا ةلجم نم صاخ

 .م1565 « قشمدب يبرعلا

 «ةعماجلا ةلاسرلا

 يطيرجملل ةبوسنملا

 ةعبطم :.«قشمد (قيقحت)

 . جم" م١6 «يقرتلا

 /لالضلا نم ذقنملا -
 (كارتشالاب قيقحت) يلازغلل

 ءقشمد ةعماج :قشمد

 ةدذع عبط) ما

 .(تارم

 نبال ناظقي نب يح -

 («كارتشالاب مَ قيقحت) ليفط

 هل
 م01 2( قىسمد

 سرد) انيس نبا

 «(تابختتنم  ليلحت

 . ماو «قشمد

 ء«سرد) نودلخ نبا

  تابختنم ءليلخت

 .م1914 «(كارتشالاب

 لالخ ة ةيروس يف فراعملا

 .صلك م55

 صصقلا نسحأ -

 راد :قشمد ؛(ةمجرت)

 .م5 «لالهلا

 لالخ يفسلفلا جاتنإلا 5

 ملاعلا يف ةريخألا ةنس ةئملا

 ةماعلا ةفسلفلا) يبرعلا
 «قشمد ء(مولعلا ةفسلفو

 «يبرعلا يملعلا عمجملا
 .م157

 يف ةيبرتلا لبقتسم
 :قشمد «يبرعلا قرشلا



 ابيلص بيبح ليمج 1 ابيلص بيبح ليمج

 .صالا“ | ظافلألا مجعم .م1957؟ قشمد ةعماج

 ء«ةيفسلفلا تاساردلا -
 .مل5 « قشمد

 ثيدحلا دقنلا تاهاجتا -
 دهعم :ةرهاقلا ءةيروس يف

 «ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا
 .م56

 دبعل /ةديحلا باتك

 «(قيقحت) ىنانكلا زيزعلا

 ةغللا عمجم .قشمد

 . ةيبرغلا

 ءارو امع ةسمارد

 ءانيس نبا دنع ةعيبطلا
 ء«سيراب «ةيسنرفلا ةغللاب
 هتحورطأ يهو م5
 .هاروتكدلل

 . ةيفسلفلا

 .ةيبرعلا ةفسلفلا خيرات -
 . توريب

 ا .يفسلفلا مجعملا -
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 . توريب

 يرنه / عدبملا روطتلا -
 -.(ةمجرت) نوسغرب

 ةينانئبللا ةنجللا :توريب

 ءعئاؤورلا ةمجرتل
 .ضالالا عه

 ةرودلا نع ماع ريرقت -

 وكسنويلا رمتؤمل قباسلا
 يندم عم كارتشالاب)

 ةعبطم :قشمد .(يميخ

 ت. د «ةيروسلا ةيروهمجلا

 ٠4107 ع ةروشلا ٠54 ص

 .(ما154109 لوليأ)

 .ةفسلفلا سورد

 مولعلا ةبتكم :قشمد

 رثكأ) م٠194 «بادآلاو

 .(ءرج نم

 يف ةيزمرلا ةقيرطلا -
 :قشمد .ةيبرعلا ةفسلفلا
 ١58(2 «.يقرتلا ةعبطم

 .صا<6

 يبيرجتلا عامتجالا ملع

 ب عم. كارتشالابم
 ناندع بيرعت ؛(بماكيد
 زيزع ليلخ .يعيبسلا
 ةبتكم :قشمد .اطش

 .صا#84 #6188 :ةفرغ



 56 يظفحلا يلع نب نسحلا

(0 

 لهتملاو مالسإلا ةيار يظفحلا يلع نب نسحلا

 (ماقهفك :00)(ها1425 دز

 يف ميلعتلا داور نم |

 .ةيدوعسلاب ةيبونجلا ةقطنملا
 يف ًاماع نيعبرأ ءاهز ىضمأ
 ةرادإلاو.سيردتلا ةنهم

 ةسمخ ةبارقو «ةيسردملا

 ًابيطخو ًامامإ ًاماع نيثالثو
 عملأ لاجر ةنيدم دجسمل

 نب هللا دبع .خيشلا دجسمو
 ىتح اهبأب لباولا فسوي
 . ةينملا هتفاو

 «ةريثك ةيرعش دئاصق هل

 عم ةيرعش تالجاسمو
 جراخ نم ءارعشلا ضعب

 لاجم يف مهسأو .ةيدوعسلا

 تارذش بتكف ءةفاحصلا

 ةقطنملا خيرات نع ةقرفتم

 رشنو ءاهتيفارغجو ةيبونجلا
 هدئاصق نم ةعومجم

 ةلجم يف ةيملعلا هثوحبو

 ةيلحملا فحصلا ضعبو

 .ىرخألا

 هناويد يف هرعش عمج

 هلهمي ملو ءرشنلل هزهجو
 .؟"”هرادصإل لجألا

 ينيسحلا يدهم نسح

 يزاريشلا
 110١ 165اه()ه١ -19حدكام(

 ةعيشلا ءاملع نم

 «قارعلاب فجنلا يف دلو
 «رابك ءاملع ىلع سرد

 .ةثيدحلا مولعلا سردو

 دهع يف ةيعويشلا براح
 ضهانو ءمساق ميركلا دبع

 لقتعا ىتح .ثعبلا ماظن
 «تارم  ةدذع ىقلأ

 /1/15) 4ةهح ع ةريزجلا (9)
 .(ها 05

 يزا اريشلا يدهم نسح

 ضعب يف تارضاحم
 نانبلو تيوكلا لثم «لودلا

 لاومألا فرصو «ةيروسو
 تازوحلاو سرادملا ىلع

 لتفو .ةيعيشلا ةيملعلا
 .ةليغ

 ةيملع بتك ةدع فلأ

 :اهنم «ةيفسلفو ةيبدأو

 9 «ةملكلا ةعوسوم

 خا

 ةملك ىلإ هللا ةملك -

 . يدهملا مامإلا

 «فجنلا .نوكلا هلإ

 ها

 .لكَو لوسرلا تازاجنإ

 .مالسإلا فادهأ

 .رعش ناويد -

 .ةايحلا لوسر -

 اثنا .د « فجنلا



 ليقحلا ميهاربإ نب هذ يزا اريشلا يدهم نسح

 .ةينيسحلا رئاعشلا

 .ها“”84 «.فجنلا

 :ةلقمألا باتك

 .«فجنلا .قاقتشالا

 .همام*

 . مالسإلا ةملك

 نسحلا مامإلا ةملك

 «توريب .مالسلا هيلع

 .هم86

 ا ط

 .ما"85

 لوسرلا ةملك
 :توريب -.هللك مظعألا

 .مها1ما/

 مالسرلا فقوم

 .ها١م1 ءلصافلا

 لوألا ريصنلا 3

 .فجنلا .مالسولل

 .هاال/ 4

 -.يمالسإلا يعولا 5

 ,20ها٠#8  فجنلا

 ءفجتلا

 99 ناح رس يلع نيسح

 )١( ع فقاوملا ٠١56 )4/57/
 نيفلؤملا مجتعم (ه

 نييقارعلا #/ 19 89٠١

 ليلد :هشماوه يف دازي (0)

 2.5١ يدوعسلا ٍبتاكلا

 ءارعش 2141/١ ةبيتع ءارعش
 2491/١ ةيبرعلا ةريزجلا نم

 .ه١ يكملا بتاكلا ةيوه

62 
 يروف نيسح

 ليقحلا ميهاربإ نب دمح

 0م 197 ١)(ما16 1

 .خّرؤم «ملاع 6 بيدأ

 ةعمجملا يف دلو

 همولع ىقلت .ةيدوعسلاب
 ددع ىلع مث «هتدلبب ةيلوألا

 ًامامإ نّيع .ءاملعلا نم
 ةعمجملاب ةموكحلا رصقل

 ًامامإ مث «ها١ه# ماع

 شيجلل ًايتفمو ًادشرمو
 زهج يذلا يدوعسلا

 نيطسلف يف دوهيلا ةبراحمل

 تتاك وهو .ه148 ماع

 باسنألاو خيراتلاب ئنْعُي
 . ؟7بدألاو

 نم مايأ :هشماوه يف دازي (

 ع مارهألا 41 مهبابش

 (هأئكءت 1 )5/ ١/

 هيلي يذلا ددعلاو

 )1١/ )؟"هال ع ةيروهمجلا

 ع روصملا (هانو ١/

 م/م نيرا

 4459 ع مويلا 2(ه1

 .(ه1566 /١؟/15)

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجعم (4)

 نم 4٠. ص ةيدوعسلا
 ةريزجلا رايخأو ثادحأ

 .186 ص ةيبرعلا

 : هتافلؤم نم

 عمجمو باسنألا زنك -

 ةحقنم .17 ط .بادآلا

 فلأ ىلع ديزي ام اهيفو
 -.ةقباسلا تاعبطلا نع ةلئاع

 .«ءفلؤملا :ضايرلا

 .اهك5١ مهاد“

 يف زيزعلا دبع
 .بدأو خبرات :خيراتلا

 .ةحقنمو ةذيزم ا“ ط

 ضايرلا ةبتكم ضايرلا
 .ةثيدحلا

 .سص 1

 ءهدهاك 6و

 .برعلا رخافمو باسنأ

 «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا

 .صا_'808 فه 185

 دياوألاو تايشحولا -

 ةيلهاجلا يف ءارعشل

 عباطم : ةرهاقلا -. مالسإلاو

 «برعلا لجس
 .ص*4

 56٠أآه

 تارذش :ملقلا ديص

 :ضايرلا .رداونو

 هه ء«.فلؤملا

 .صا44



 بيجن ريخلا وبأ 5584

 يمان ىبحي ليلخ
 (ماقما 50 0)(هل 427 رث)

 .يوغل ذاتسأ

 . رصم نم

 ةيقرشلا تاغللا ذاتسأ

 .ةرهاقلا ةعماجي

 : هتافلؤم نم

 شقارب ةبرخ شوقن -
 دمحم .ةعومجم ءوض ىلع

 ةعماج :ةرهاقلا -.قيفوت

 .ه١4١١ «ةرغاقلا

00 

 بيجن ريخلا وبأ

 (ماو4 200 2 وب دد)

 ةديدع تالاقم بحاص

 يناطيربلا لالتحالا ءانثأ

 كلملا مكحو رصمل

 ءالج ىلإ اعد «ءقوراف

 يف «يناثلا علخو «لوألا

 :اهأشنأ ىتلا هدئارج

 روهمجلاو ءءادنلا
 تارماسمو .ءيرصملا

 همسا طبتراو .بيبحلا

 علطم يف ريهشلا ةلاقمب

 ناونع تحت 1١448 ماع

 ثيح «ة4ةيواهلا ناجيتلا»
 يسايسلا سيلوبلا راص

 «ةليلق ريغ ةرتفل هقحالي
 قيقحتل دهم نمم ناكو

 ويلوي يف «رارحألا» بلاطم
 0 .؟9ولوه# ماع

 باتك ىلع هل تفقو

 : ناونعب

 -.ةيسيلوبلا تاموكحلا

 ءداشرإلا راد :توريب

 ْ ١ .ه1584١

 )١( ع ةيروهمجلا ١١8:07 )؟١/

 همسأ دروو .(ه05١11١” 48

 لثم يف ثدح :باتك يف

 دمحأ ١١5/١: مويلا اذه

 نوكي دقو .بيجن ريخلا وبأ

 ام تبثأ نكل ءحيحصلا وه

 .هباتك ىلع دوجوم وه



 يبرغملا لالد. كا يبرغملا لالد

 يبرغملا لالد

 ماقام -1568)(ما154 - ؟؟الاز

 .ةلضانم

 تسرد .نيطسلف نم"

 ءدبعي ةسردم يف ةيئادتبالا

 .افيح ةسردمب ةيدادعإلاو

 ًاماع ١٠6١ تغلب امدنع

 .حتف ةكرح ىلإ تمضنا

 در

 ةيركسغ ةرود تلخد

 لامعتسا تنقتأو .ءةفثكم

 .ةيدرفلا ةحلسألا عاونأ ةفاك

 يف نيطسلف ىلإ تهجوت |:
 ةعومجم عم ١

 ش لامغأب تماق كانهو (ةيئادف

 عم ةكرعم يف نييئادفلا نم
 : . .دوهيلا

 دعب باتك اهنل.ردنص

 قاروأ» نونعب اهتافو

 لالخ نم 09 ةغملا نريطسلف

 اهبراقأو اهتذلاو ثيداحأ

 .ةصاخشلا اهتاعلاطمو ءاهل

 ماع توريب يف ردص
 2 مل»وول|

 )١( نيطسلف مالعأ #/487.



 يروخاف فيطللا دبع قيفر نم ةيرابغا نيسح دشار

 . ةيرابغا. نينسح .دشار

 _ :هتمجرت ىلإ فاضي

35-06 

 كراش امك . يدوهيلا ماباملا

 يبرعلا مسقلا ريرحت يف
 رشنو' ءداصرملا ةديرجب

 ةلجم' يف هتالاقم ضعب

 لقتناو ««هيزاه مالوعاه»

 عم جمدنا كانهو «بيبأ
 .«دوهيلا نيفقثملا نم ليج

 ًاميمح ًاقيدص حبصأو

 سوماعو 'يزنيفا يروأل
 سمغناو .نييدوهيلا نانيك

 تددعتو ءوهللا ةايح يف

 ,0©2: . .ةيسنجلا ةتاقالع

 دايع بغار
 (ماقلا 202)(هل42 تدد)

 . ماسر

 )١( نيطسلف مالعأ #/44

 بزحل ةعباتلا ةرجفلا»

0) 

 .رصم نم يليكشت ثت نائف

 : هراثآ نم

 نونفلا يف ثيداحأ

 نرق فصن يف ةليمجلا

 تاحملو (1ةوهىمل_8١154)

 -.ايلاطيإ يف يتالحر نع
 5 «فلؤسملا :ةرهاقلا

 ٠ صال . هاما

 ريغصلا حابر
 (باوحل -1999)(ها 41 »م5

 . ماسر

 برق ةجولافلا يف دلو
 ملعت .نيطسلفب لدجملا
 يف ةلسارملاب ريتاكيراكلا
 «ةرهاقلاب ةيلهألا ةعماجلا

 ةيلاطيإلا ةيلكلاب قحتلا مث

 ماع جرختو ةليمجلا نونفلل
 ه5

 ًاماسرو ًاينف ًاررحم ءافولاو

 يف كراش .ريتاكيراكلل

 ةيداعملا تاروشنملا عيزوت
 باقعأ يف دوهيلا دض

 ىلإ درطف 2145ا/ برح

 فحصلا يف لمع .ندرألا

 يف مسرلاب ًامزتلم «ةيندرألا
 ىتح ًايموي ؟يأرلا» ةديرج
 ًاينف ًاراشتسم ناكو .هتافو

 تاكرشلا نم ددعل

 يف كراشو .تايباقنلاو

 ةصصختم ةينف تارشن دادعإ

 , 9 . لافطألل

 يروخاف فيطللا دبع قيفر
 (ماكمدك 552 (ها 405 دز

 . بتاك «رعاش

 لصح .صمح .يف دلو

 نم قوقحلا يف ةزاجإ ىلع
 بدألا سّرد .قشمد ةعماج

 117/7 نيطسلف مالعأ (1)



 يروخاف فيطللا دبع قيفر

 هطاشن ىلإ ةفاضإلاب
 60 1 .٠

 هتافلؤم نم

 :ناسللاو ديلا ميوقت

 ةبتكم : صمح -.(شيوردلا

 بها 48 «.قيفوتلا

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم )١(
 للحا ع ةبورعلا للكاث؟ ص

 .(هاؤدك /ك/ا5)

 كالا

 ١_اص.

 نبا ؛ديلولا نب ملسم -
 هظافلأ حرشو هعمج /زتعملا

 ةبتكم :صمح -.شيوردلا

 ءةيبرعلا ةفاحصلا
 .ص446  [؟ه#1ا» ]

 .(4 ؛رعشلا دباوأ) |

 يروخاف فيطللا دبع قيفر

 ..وحنلا دراوش مجعم

 رجفلا عباطم :صمح

 ل١ .ةثيدحلا

 .سص 8

 -6 ناطيش تازمه -

 رجفلا عباطم :صمح

 م17 ءةةثيدحلا

 .صا10



 سدنهملا يكز
 (ماوالك -1888)(مالثوك 05

 . يوغل

 جرخت «ةرهاقلا يف دلو .

 يف بختنا «مولعلا راد يف

 هطل ًابئان تانيتسلا فصتنم

 ًاسيئر ناك امدنع نيسح

 لصح .يوغللا عمجملل
 ةيبرتلا يف ريتسجاملا ىلع
 ةدامع ىلوتو .ندنل نم

 ةرم ريتخا .مولعلا راد ةيلك

 عمجملا سيئرل ًابئان ةيناث
 .1954 ْماع يرغللا

 بيرعتب ًامتهم ناك

 ةيبنجألا تاحلطصملا

 ىلع رثع اذإو «ةلوادتملا

 ردان يبنجأ حلطصمل بيرعت

 !هب ىفتحاو ءًافاشتكا هدع

 «ةعاذإلا يف ثيداحأ هل

 «ةيوبرتو ةيوغل تافلؤمو
 ىلإ ءدجملا ىلإ :اهزربأ

 هةنف

 1 «”ءانألا

 شاقنلا يكز
 (ماة44 -14645)(هاآ524 11542

 .بتاك «خّرؤم

 جرخت .توريب يف دلو
 ًالماح ةيكيرمألا ةعماجلا يف

 يف سويروؤلاكب ةداهش
 هتراتخاو .ةيبرتلاو خيراتلا
 ةيسلبانلا حاجنلا ةسردم
 ًاذاتسأ (19598 147 )

 «ةيزيلجنإلا ةغللاو خيراتلل

 ةيعمج يف سرديل داعو

 )١( ع ةيروهمجلا 1١١47١ )١8/
 نوكي دقو .(ماذرلك /م

 ثيح (ًادمحم) هدلاو مسا

 :ناوئعب باتك ىلع تفقو

 دعاوق يف روصملا وحنلا
 يئالثلا مسالاب «ةيبرعلا ةغللا
 عم كارتشالاب ءروكذملا
 راد يف عبط دقو «ءنيرخأ

 ماع ةرهاقلاب ةيلهألا ةعابطلا

 اه

 شاقنلا يكز

 يف ةيريخلا دصاقملا
 .كتوريب

 نم ريتسجاملا لان

 نع ةيكيرمألا ةعماجلا

 تاقالعلا» عوضوم

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 برعلا نيب ةيداصتقالاو
 بورحلا لالخ جنرفإلاو
 نم هاروتكدلاو «ةيبيلصلا

 هتحورطأ نع ةرهاقلا ةعماج

 يهو «نيساسحلا ةقرف»

 بسح  أطخ ةفورعملا
 ةقرف» ب  هداهتجا
 يف اهرثأو  «نيشاشحلا

 . عامتجالاو ةسايسلا

 ةيمهألا غلاب ًاباتك فلأ

 نم ةليسو ريشبتلا» هناونع
 دقو «رامعتسالا لئاسو

 تايعمجل ماعلا زكرملا هخنم

 رصم يف نيملسملا بابشلا
 ةقباسملا يف ىلوألا ةزئاجلا

 .عوضوملل اهمظن يتلا



 يقابلا ٍدبَع نادنز + دعس'فسْوي يكد

 ةداوه نودب عباتي ناكو -

 ةيسردم بتك نم ردصي ام

 تفليو ء«ةيبرتلاو خيراتلا يف

 نيلوؤسملاو ماعلا ؛يأرلا :رظن

 اهضعب يوتحي ناك ام ىلإ

 ينطولا هيجوتلا ثيح

 .«ةبورعلا» . ل ءادعلاو

 هليمز عم: :كرعش شا دقو -+

 يف خورف رمع :روتبكدلا

 ,«يموق» قلطنم .نم «نانبلو

 .رصم نم | ةراشب 5 نأ او

 | - نابل. سيئر  يروخلا
 قئايقح» نا ردعب هتاركذم
 ز .«ةبينائبل

 ًادقنو ةيليلحت ةسارد

 تاتكك يف اهل ًايعوضوم
 | ةقيقحلا نيب نانبل» هناونع

 , '”0(لالظلاو

 :ًاضيأ هلو

 ةيميلقإلا ايفارغجلا -
 رحبلا ضوح :ةيداصتقالا

 رتشالاب) طسوتملا ضيبألا

 ةديزم ء” ط  .(ميهاربإ

 /هركال) #١١85 ع رابخألا )0(

 .رتيعز مركأ ملقب 0م

 | هلل مجرتملا رشن

 ةبتلكم' :توريب -.ةحقنمو
 'ها#و' ةلمينفم

 0 صالات

 خيرات - روصملا 'برعلا م

 [يراجتلا بتكيملا

 هاالما

 دعس فسوي يكذ

 ما 320110100 ”؟ نو

 ' :راثآ ع

 : هتافلؤم نم

 نسحم ريهز

 ماقالو 15 )(مها وو ١*ه0)

 يدايق 3 ىسايس

 ةحودلاو ناّمع يف سرد

 لمعلل غّرفت .تيوكلاو

 ءم1955١ ماع يسايسلا

 ميظنتلل ةيرطقلا ةدايقلا

 ًاوضعو ءدحوملا :ينيطسلفلا
 بزحل ةيموقلا ةدايقلا يف
 ةنجللا يف ًاوضعو .ثعبلا
 ريزجتلا .ةمظنمل .ةيذيفنتلا

 .ةينيطسلفلا | ع عم كارتشالاب
 .:ترووريب 534 طعس (خورف

-8-- 

 (ناك» ةنيدم يف لق
 ١ ..اسنرفب

 نيب ةينيطسلفلا ةروثلا -
 “. .ةسرامملاو ركفلا 1

 نيب .ةينيطسلفلا . ةروثلا -

 27 «لبقتسملاو رضاحلا

 'يقابلا دب دبع ناديز

 ماقح؟ ا ١" 0 | ة

 ْ ةبتكم :ةرهايقلا ءتاوباجيب

 .ذاتسأ «ثحاب ؛قيرصملا .:
 بتاك :عامتجا ملأع

 . عامتجالا ملع ذاتسأ

 .ايبيل يف يفوت

 ىف ةديدع تافلؤم هل
2 

 اهنم تفقو ء.هصصخت لاجم

 56/8 نيطسلف مالعأ ()

 لايتغالا ةرئاد يف مالعأ

 سوساجلا 215١ ص
 .ىسيع هللا دبع / للدملا

 ةسسؤملا

 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 .١ا/ ص هك

 :تثاوريب دكط



 ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا

 اها86 .ةيرصملا

 ةفاقثلا ةلسلس) . ص6

 ؛بابشلل ةينيدلا ةيعامتجالا

5). 

 : ةيلاتلا نيوانعلا ىلع

 :ىعامتجالا ريكفتلا -

 ل ط -.هروطتو هتأشن

 ءبيرغ راد :ةرهاقلا

 .صو45 فهالكنا

 .ينهملا عامتجالا ملع -
 .لمعلا تايعامتجا وأ
 ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا
 .ص٠[* مهام

 -.عامتجالا ملع رئاكر -

 ةمدقملا .؟:ةرهاقلا

 .ضصاللا ه5

 بيلاسأو لئاسو -

 «بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 .ص*"*”1/

 هاك

 يفيرلا عامتجالا ملع -
 :ةرهاقلا -.ةيرصملا ىرقلاو

 :ةيرصملا ولجنألا ةبتكم
 ءها94١ «ةفرعملا ةعبطم

 .صال“"' | تالاجملا يف لاصتالا
 لإ ةيوبرتلاو ةيعامتجالا
 ةعبطم :ةرهاقلا . يمالسإلا 8 | ةضهنلا ةمتكم عمتحعال م 1 :ةرهاقلا 5 ط -.ةيرادإلاو

 ء.ها404 (ةداعسلا . هير كح
 .صاوه | .ةلوفطلاو ةرسألا -

 -. ينيدلا عامتجالا ملع 8

 ثحبلا دعاوق -
 ا ّط ..ىعامتجالا

 .ةرهاقلا اه

 .ناكسلا ملع سسأ -
 ةضهنلا ةيتكم :ةرهاقلا

 ءها"95 .ةيرصملا
 .صالة٠

 نهملاو لامعلاو لمعلا -
 :ةرهاقلا -.مالسرلا يف

 (مها998 .ةبهو ةيتكم
 ةفاقثلا ةلسلس) -. صاال؟
 ؛بابشلل ةينيدلا ةيعامتجالا

07 

 .ةنراقم ةسارد 8

 «فراعملا راد 1:



 يبوردلا يماس نكن ةربج يماس

 (ماقالف )اهلل وك نت)

 . يراثآ

 قط
 . نييرصملا

 :ةيملعلا هراثآ نم .

 دوبعملا باحر يف 5

 لوسر :[اذكه] «توت»

 :ةفرعملاو ةمكحلاو ملعلا
 ةمجرت ؛ يرثأ تاركذم

 ؛لالج يطاعلا دبع

 ..يودب دمحأ ةعجارم

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا
 ءباتكلل ةماعلا
 5 هاا 5

 ةبتكملا) -.صا6٠

 ©١5(. ؛ةيبرعلا

 )١( مويلا اذه لثم يف ثدح ١/

14 

 (س)

 (ماقالك 157 ا١)(املاثوك 15:)

 «مجرتم «يميداكأ

 لصح .صمح ىف دلو

 ةفسلفلا يف ةزاجإلا ىلع

 «نويروسلا ةعماج نم

 .سفنلا ملع يف هاروتكدلاو

 ةيسنرفلاو ةيبرعلا ديجي
 ًاسردم هتايح أدب .ةيناملألاو

 مث «ةيوناثلا سرادملا يف

 ةيبرتلا ةيلك ىف ًاذاتسأ

 ىلإ يمتني .قشمد ةعماجب
 يبرعلا ثعبلا بزح
 يف أزيفس نّيُع .يكارتشالا

 اراشتسم ناكو ءهرصم

 . .ةيبرتلل ًاريزوو ءًيفاقث

 لئاوأ ذنم ةباتكلا أدب

 .ةيداليملا تانئيعبرألا

 تافلؤم ةيبرعلا ىلإ مجرتو
 سورو نييسنرف باتك

 :هراثآ نمو «نييلاطيإو

 هجئاتنو سفنلا ملع

 عم كارتشالاب) «ةيوبرتلا
 راد ؟ قشمد (يلامج ظفاح

 . ةظقيلا

 ملع يف زجوملا-

 . سفنلا

 «قيرحلا «ةريبكلا رادلا

 فيلأت (ةيثالث ةياور) «لونلا

 بتاكلا «بيد لمحم

 .(ةمجرت) «يرئازجلا

 .«ةعيلطلا راد «ثوريب

 .ص 6 م14

 ابروب ساكنوك
 ةرازو «قشمد (ةمجرت)

 .م1565 .ةفاقثلا

 «قشمد (ةمجرت»

 .-صا_6

 (ةمجرت) اكشتوتين -

 .ص٠ل305

 -.(ةمجرت) طباضلا ةنئبا -

86 
 ىقسمد



 يبوردلا يماس

 راد :ةرهاقلا 2 .«”اط

 .م١1910 لالهلا

 يرنهل / كحضلا - ٠
 تاعوبطم (ةمجرت) نوسجرب

 «قشمد «ةيبرتلا ةرازو

 عم كارتشالاب) ء.ص ٠

 . (مئادلا دبع هللا دبع

 نفلا ةفسلف لئاسم
 ناج فيلأت / «ةرصاعملا

 .(ةمجرت) ويوج يرام

 .مها8ه

 / ةيحورلا ةقاطلا

 نوسجرب يرنه فيلأت
 2” ط «قشمد «(ةمجرت)

 .م55

 ةفسلف يف لمجملا -

 وتدنب فيلأت / نفلا .
 «ةرهاقلا ءههشتورك

 .م151/

 / ضرألا وبذعم

 ةمجرت) نوناف زتنارف فيلأت

 لامج عم كارتشالاب
 (يساتألا

 .م5
 «توريب

 «كنفارت ةنيدم عئاقو -

 .م55 « قشمد

 دة

 / نوناهم نولذم
 يكسفيوتسود فيلأت

 ءقشمد (ةمجرت) .8 -

 .ضصاوأ

 يداملا بهذملا-

 لوب ناج فيلأت / ةروثلاو

 كارتشالاب ةمجرت) «رتراس

 .م6

 ةفسلفلاو نيدلا دقن

 . هه
 2 وسمد (ةمج < رت)

 .صا6٠

 يبيرجتلا سفنلا ملع -
 .م1965 «ءقشمد (ةمجرت)

 ةلماكلا لامعألا

 .ةرهاقلا « يكسفوتسدل

 فيلأت / رزيتورك نحل -

 (ةمجرت) يوتسلوت ويل
 .صا[”5 «قشمد

 دلوي يذلا ملاعلا -
 راد :قشمد (ةمج جرت)

 .داورلا

 «ةيملاعلا ةروغلا

 .ركفلا ةيلوؤسم

 ةسردملا «عابطلا ملع -
 .ماقكا ءرصم « ةيسنرفلا

 (ةمجرت) يدبألا جوزلا -

 يبوردلا يماس

 .ما4 « قشمد

 -.بونادلا ىلع رسج

 -.ص4أ١١ «ةرهاقلا

 لزنم نم تايركذ

 .صوء؟" (ةمجرت) ىتوملا

 «(ةيحرسم) ةيضقلا -

 .م56
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 ء«بدألاو سفنلا ملع

 «فراعملا راد «ةرهاقلا
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 ةلماكلا لامعألا



 تكوش ىماس

 -. يوتسلوت يسورلا بتاكلل

 .ةفافشلا ةرازو .قشمد

 . ) جم

 (م14 د١” 1)(ها اك اخت

 .يوبرت «يرادإ

 نيع .دادغب يف دلو
 فراعملل ًاريزو مث ريدم

 : هتاقلؤم نم

 ةيرادإل ةيوئس ريراقت

 تاونسلل ةمصاعلا ةحص
 31والالو "5و ؟هو <"

 .دادغب ىف تردص

 .دادغب . ةحصلا -

 «دادغب .ةلابقلا نف

 *1١137.

 ءفادغب .انفادهأ هذه
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 نييروسلا نيفلؤملا مجعم قفز
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 .الث4 ص برعلا باتكلا

 ؟ا/ة8 ع اطسوألا قرشلا (0
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 /” نييقارعلا نيفلؤملا مجعم
04 

 اا

 يثيللا يماس
 م :::ل)(هاعةدم تتن)

 .؟9رصم نم يفحص )

 : هتافلؤم نم

 ةيباينلا ةايحلا

 نم :رصم يف بازحألاو

 / م1587 ىلإ 5

 ةمجرت) ودنال بوكاج

 ةبتكم :توريب .(قيلعتو
 «يلوبدم

 . صا"

 بفمها5

 مسااذه نأ ظحالي

 . رهشلا

 :وه ىقيقحلا همساو

 . '9نامثع دمحأ ليعامسإ

 ناخ هللا دعس

 (ماكوم ت5د)اهلعحم تتد)

 ةفاحص داور دحأ

 .ةيروسب لافطألا

 ناك .يلشماقلا ةنيدم نم

 ثعبلا ةديرج يف ايفحص
 .اهريغو

 ١/ مويلا اذه لثم يف ثدح (9)
 ةفض

 .ا#” يدوعسلا بتاكلا ليلد (4)

 يدابآ ربكألا دمحأ ديعس

 رهش نم سداسلا يف هدبك
 يف نفدو (ويلوي) زومت
 , هسأر طقسم

 ىدابآ ربكألا دمحأ ديعس

 : هتمجرت ىف دازي

 :هتافلؤم نمو

 يف قرلا ةقيقح

 .دنهلل ةيعرشلا ةناكملا

 .تاللاقم ةعبرأ -

 هلا ديبع خيشلا

 . هودقتنمو ىهدنسلا

 بطخ ىلع ةرظن

 . لابقإ
 .نيرونلا وذ نامثع

 /ب/م) ل١41 ع ةروشلا )2(
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 (ماوملك 540:5١1)(ها1ئ 5 190

 .فراخزلا نانف

 ىقلت .ةرهاقلا يف دلو

 نونئفلا ةسردمب همولع
 .يوازمحلاب فراخزلاو

 ةيملع ةثعب لوأ يف رفاس
 نف ةساردل اه عون نم
 داعو .ندنل ىف فرخزلا

 ١98١ ماع رصم ىلإ
 ةدامك فزخلا لخديل
 دهاعملا ىف ةيسارد

 ماقو «ةينفلا تايلكلاو

 نونفلا ةيلك يف اهسيردتب
 ًاديمع ناك مث .ةيقيبطتلا

 . ةيلكلل

 «ضراعملا تارشع ماقأ

 اهنم ديدعلا يف كراشو

 .ًايملاع

 يف ثحبلاب متها دقو

 ينوعرفلا فزخلا رارسأ

 .(ها٠5١© ةدعقلا

 نم نكمتو «يمالسإلاو

 رارسأ ةفرعم ىلإ لصوتلا

 . ””اهناولأ نم ديدعلا

 : هتافلؤم نم

 يذلا «فراخزلا» هباتك
 .هباب يف ًاعجرم دعي

 .راخفلاةنيدم
 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 -.صا"٠٠ هته

 نونفلا ىف تاسارد)

 . (ةيليكشتلا

 نانفلل تايفزخلا

 نترون .ه .ف / فازخلا

 :ةرهاقلا -.(ميدقتو ةمجرت)

 «ةيبرعلا ةضهنلا راد:

 . ص” فما"“4

 ةحيرف ديعس
 0( 12:0:)(ها8ةم::60)

 .بتاك «ءىفحص

 «دايصلا» ةلجم ءىشتم

 . ةينائبللا

 يبهذلا ليبويلا ردص

 )١١/ ه6 ع ةيروهمجلا ففز

 ١ل م4١0اه(.

 ًاماع 6٠ رورم) ةلجملل

 خيراتب (اهئاشنإ ىلع
 م1

 .هنع ليوط ثيدح

 هيفو

 : هتافلؤم نمو

 .ةريخألا ةبعجلا

 ءدايصلا راد :توريب

 .صا_/65 ه4

 رّيخلا دمحم ىولس

 (ماققت لة61) ه1 11

 . ةبيدأ

 ةحادرقلا يف تدلو

 اهليصحت تعبات .ةيروسب
 «قشمد ةعماج يف يعماجلا

 ةغللا مسق يف تقلأتو

 ةرازغب تزّيمتو «ةيبرعلا
 هاروتكدلا تلان .اهتاظوفحم
 ةدام تسّرد .رصم نم

 ةعماج يف ةغللاو بدألا

 "تمهسأ .ةيقذاللاب نيرشت

 نم ديدعلا يف ةباتكلاب
 تالجملاو فحصلا
 - رعشلا لاجم يف «ةيروسلا

 .دقتلاو ةصقلاو

 يف لويخ :اهراثآ نم

 :ةيقذاللا -. ءادوسلا ةركاذلا

 ه5 «راوحلا راد

 ةعومجم يهو .صا”ل6



 رديح بيجن ميلس

5 2000 
 .2 ةيصصق

 رديح بيجن ميلس

 (ماكلع 19112(ه1400 190)

 ءىقوقح ءهرعاش

 . ىسامولبد

 ملعت .كبلعي يف دلو

 نازوألاو ىقيسوملا

 .ةيسنرفلا نقتأو «ةيرعشلا

 ةينطولا ةعماجلا ىلإ لقتنا

 ؛ةيناملعلا ةيلكلا 2 «ةيلاعب

 يف سناسيللاو سيراب نم
 ءدحاو تقو ىف بادآلا

 هتحورطأ عوضوم ناكو

 قيقرلا ةراجتو ءاغبلا»
 ىتلا ««لافطألاو ءاسنلاب

 عيرشتلا رييغت يف اببس تناك
 تردصأ ثيح «يسنرفلا

 ًارارق ةيسنرفلا ةموكحلا

 روذص نم تاوئنس عسست

 ًادانتسا كلذو .ةحورطألا

 نماهيف درو ام ىلإ
 . .قئاقح

 عم جمدنيل نانبل ىلإ داع

 /4/؟؟) 788 ع ةروغلا ١(

 يقيقش دادعإ (ه11/

 .رون دمحم
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 ناكو .؛فوشكملا# ةعامج

 هل تراصو «ةعلاطملا ريثك

 .نانبل يف اهريظن َّلق ةبتكم

 ذنم ءاضقلا كلس لخد

 ًايسامولبد لمعو , 17
 ةينانبللا ةرافسلا يف
 1567 ماع داعو . .نارهطب

 عبرأل ريزو بصنم لغشيل

 دعب اميف نيعو «تارازو
 يف ةداعلا قوف ًاريفس

 .وكسوم

 ةلاسر هيف تمدقو

 رعش تلوانت هاروتكد
 ناذمه ثحابلا نم «هركفو

 ش .رديح

 بتك ةعبرأ كرت
 نيواود ةثالث .ةعوبطم

 نيوانعلا تاذ ةيرعش

 «نامزلا ةنسلأ»و :«4قافآ»

 ةرابع ةيرعش ةيحرسم وهو
 يضاملا نيب ةرواحم نع

 «لبيقتسملاو رضاحلاو

 ةروثلا خفان اي ثلاثلاو
 لامج ءاثر ىف ؛ءاضيبلا

 باتكلاو .رصانلا دبع

 وهو «فقاومو ءارآ» عبارلا

 تالاقمو بطخ ةعومجم

 . ةيسايس

 ةدعم نيواود ةعبس كرتو

 عيبر ناميلس

 ءققاوشأل : :يه عبطلل

 ةمحلم وهو «قارشإلو

 فلألا ىلع ديزت ةيرعش

 «ناحلأ»و «نانبل»و «هتايح
 .«ناولأدو ؛ناجشأ»و

 يتلا «ةقيلخلا» ىلإ ةفاضإلاب

 يرعش تيب 5٠١ يف عقت
 يفاوقو دحاو نزو ىلع
 ةياكح يكحت «ةددعتم
 ثاعبنا ةصق خرؤتو «نوكلا

 رصع ةياهن ىتح «ةايحلا
 .؟9لباب جرب

 عيبر ناميلس
 (مادخم 2١١51١1)(ه156 .-)

 «ريبك ةيعاد «ليلج ملاع

 شاريرفك ةدلب يف دلو

 رهزألا ةعماج نم هاروتكدلا

 ةيلكل ًاديمع راص . 15

 .قيزاقزلاب ةيبرعلا ةغللا
 لودلا مظعم ىلإ رفاس

 ًارضاحم ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 ///؟م) 15+ عراكفألا قف

 ع بتكلا ملاع (هاكدك

 (ها١40 رخآلا عيبر) 5

 .ةدوجوملا ةمجرتلا لدب وهو



 ميزخلا حلاص نب ناميلس

 تاعاذإ هل تلجس ء«ةيعادو

 .ةيئيد ثيداحأ ةديدع

 ءةميرك دايأ هل

 ةكرابم ةبيط تاعورشمو

 وهو «نيريثكلا ةايح تشعنأ
 ءافلخلا» ةيعمج أشنأ يذلا

 تعر يتلا «نيدشارلا
 .نيكاسملاو ءارقفلا
 ءاريبك ًايريخ ىفشتسمو
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 ,ةديدجلا رصمب تايتفلل
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 «ةوعدلا تالاجم يف ةديدع
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 نع اهرهشأ .«ىبرعلا بدألا

 يبأ نب ةيمأ ةايح
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 ميزخلا حلاص نب ناميلس

 (ماقما/ 6 7(ها 41/16

 . لضاف ملاع ءضاق

 ةزينع يف دلو

 ىلع سرد .ةيدوعسلاب

 «ةيريكبلاب ءاملع يديأ
 ءسرلاو

 عماج يف ىلوت .ضايرلاو

 .ةباطخلاو ةمامإلا سرلا
 «نارجن ةمكحمب ًايضاق نيع

 يف مث ءىدرع يف مث
 ةيريكبلا ىلإ داعو .ريدس

 دجسملا يف سُرديل
 ةبتكملاو ةماعلا ةبتكملاو
 . ةيريخلا

 .ةديربو

 نم تالوقن هل تناك

 هنبااهعمج ءملعلا بتك
 يف اهردصأو .ى؟حلاص»

 بابحألا ةفحت ناونعب باتك

 يعفارلا ديمحلا دبع ريمس

 مكحلاو اياصولا نم
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 يعفارلا ديمحلا دبع ريمس

 (ماؤألا :00)(هلظؤ1 ت0

 .رعاش «بيدأ

 .ماشلا سلبارط نم

 يتلا ةيبرعلا ةروثلاب قحتلا

 مث «ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 قوقحلا دهعمب قحتلا
 لانو ماشلا يف يبرعلا

 ىلإ داعو ء.هتزاجإ
 ناكم نيعتو «سلبارط

 .لدعلا ةباتك يف هدلاو

 دئاصقو ةيبدأ ثاحبأ هل

 ىف تلاز ام ةنيتم ةيرعش
 1 فرضز هد - .٠.«ا .١

 .٠ رشن نود هنئازخ

 ٠ نم ةقباسلا تامولعملاو (0

 «روكذملا باتكلا ةمدقم

 .هسفن هل مجرتملا ملقب

 يف نيملسملا ءاملع ةعوسوم (9)

 /؟ يمالسإلا نانبل خيرات

 ةليني



 روصنملا ميهاربإ عاعش

 روصنملا ميهاربإ عاعش

 مالو“ -568١1)(ه9١141؟ 4/١

 .ةثحاب «ةيوحن «ةبيدأ

 ىلع تلصح .ةيدوعسلاب

 .ةيبرعلا ةغللا يف سويرولاكب
 دوعس كلملا ةعماج نم

 ةلاسر تلجس .ضايرلاب
 جارسلا» ناونعب هاروتكد
 ريغصلا عماجلل ريثملا
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 (ش)

 «ًاقيقحتو ةسارد :يولعلا

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف
 نب دمحم مامإلا ةغماجب

 نكل «ةيمالسإلا دوعس
 نيبو اهنيب تلاح ةينملا
 . اهمامتإ

 ةيصصق تاماهسإ اهل

 . عبطت مل
 تاساردلا نم ددعو

 ةسارد اهزربأ نم «ةيبدألا

 .ءاسحألا ءارعش نم ةئالثل

 روصنملا ميهاربإ عاعش

 . ةطوطخم تلازام

 :ناونعب باتك اهل عبط -

 رحبلا ريسفت يف وحنلا تايبأ
 ةعبطم :ةرهاقلا . طيحملا
 :ةمركملا ةكم ؛ىندملا

 «ثارقلا راد ةبتكم عيزوت
 ضال ها 4

 ءريتسجام ةلاسر هلصأو)

 ةنس زاتمم ريدقتب تزيجأ

 , 2م

 اهباتك ةمدقم يف اهتمجرتو )١(

 .روكذملا



 تدوج حلاص

 تدوج حلاص

 (ماقالك 5415١1)(هاز8و5 1"

 . يفحص ررحم «رعاش

 «قيزاقزلا ةنيدمب دلو
 كانه ةيوناثلا سرد نأ دعبو

 لصحو «ةرهاقلا ىلإ رفاس

 مولبدو «ةراجتلا سويرولاكب
 مث .ةيسايسلا مولعلا
 .ريتسجاملا

 ةيفحصلا هتايح أدب

 لاز ام وهو حابصلا ةلجمب

 لمع هجرخت دعبو ءابلاط

 مارهألا ةديرجب ًاررحم
 لالخو .مويلا رابخأو

 قحتشلا ةيملاعلا برحلا

 ةرشنلا دعي ةيرصملا ةعاذإلاب

 ًاسيئر حبصأو «ةيرابخإلا

 مث «ةعاذإلا ةلجم ريرحتل
 «ةعاذإلاب جماربلل ًابقارم
 راد يف لمعلاب قحتلاو

 ًاريدم نيع ثيح ء؛لالهلا

 اذ

 (ص)

 ًاسيئر مث «روصملا ريرحتل

 سيئرل ابئانو ءاهريرحتل
 , 32لالهلا راد ةرادإ سلجم

 هل ءزيمتم رعاش وهو

 «ءةيرعش نيواود ةذع

 .ىرخأ تافلؤمو

 :هيف بتك اممو

 يف تدوج حلاص 3

 يف ةسارد :قرطلا قرتفم
 رماع / هرشنو هرعش
 راد :[توريب] .داقعلا

 .ها“8917“ «ةودنلا

 تفقو يتلا هتافلؤم نمو

 : هيلع

 )١( ع رابخألا ٠١549 )55/ ”

 رداونو ريس عه ( ٠

 نرقلا ءامظعو ءافرظ

 ريغ وهو .28* ص نيرشعلا
 ةدوجوملا «تدوج حلاص»

 ؟مالعألا) يف هتمجرت

 .يلكرزلل

 تدوج حلاص

 ةيرعشلا لامعألا

 ىلع تاينئغأ :ةلماكلا

 ءةيرصم ناحلأ «لينلا
 ةلاسر «تايموق «تايفطاع

 ماغنأ «ناويدلا رعش ءبح

 -.ةسدقملا ةيثالثلا «ةرهاقلا

 «ةدوعلا راد :توريب

 .اهأ55

 هرعشو هتايح :يجان

 مدق ؛[يجان ميهاربإ ينعي]

 .داقعلا دومحم سابع هل

 ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا

 «بادآلاو نوئفلا ةياعرل

 .صاو5 هه

 دمحأ كنركلا رعاش

 .هرعشو هتايح :ىحتف

 «لالهلا راد :ةرهاقلا

 .صضاآالا ءاهزل#و#
 .(730/5 ؛لالهلا باتك)

 رعش :بلق ةي -

 راد :ةرهاقلا .ىفطاع
 .ها#"86 .فراعملا
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 :كنيلاعصو كولم -

 :ةرهاقلا .ةريس نورشع

 «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم
 . صال 9 ه4

 .٠ توريب -. مرهلا يلايل -

 .ها٠5١'"  «ةدوعلا راد

 .قرشلا نم لبالب -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 بها81

 ,("”هم ءأرقا)

 يونسلا رعشلا ميوقت -
 قيسنتو ةعجارم) سماخعلا

 3 .(عيطلا ىلع فارشإو

 لجس ةسسؤم :ةرهاقلا

 ءهمها*#8 | ءبرعلا

 ؛باتك فلألا) ١٠١8 ص
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 يرشمهلا .مع-ع-

 د :ةرهاقلا -.(يطعملا

 ءههاا854  .لالهلا

 ؛لالهلا باتك) -.صاال8
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 ىف ةسارد :هراثآو هتايح

 دادعإ / ةيدوعسلا ةيبرعلا

 «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا

 .3رصلله عه 75

 فرش حلاص
 (مادوع -85١1:)(ه1106 ١050

 .هيقفلا ؛ملاعلا

 ةظفاحم يف طولفنم زكرم
 ةيلمعلا هتايح أدبو .طويسأ
 .دنحأل ًابيطخو ًامامإ

 ىف ًاسردم نيع .دجاسملا

 «ةرهاقلاب نيدلا لوصأ ةيلك

 ءاملع ةخيشمل ًاليكو مث
 ءاملعل ًاخيشو «رمهزألا

 يف ءاملعلا رابك ةئيه يف

 ًاماع ًاريتركس مث .رهزألا

 سيردتلل غرفتو .رهزألل

 «نيدلا لوصأ ةيلك يف

 دالبلا :هشماوه ىلإ فاضيو )١(

 /ه /"6) لسسوكلا ع

 /5/18) ظاكع هاذا

 .(ها5

 فرش حلاص

 . عمجملاب

 ناكو ءةرم نم رثكأ رهزألا
 ةنيعم تاعوضوم نع لأسُي
 بيجي ناكف «هل ًارابتخا

 وأ ةيراوم نود ةحارصب

 ءارغإب هبآ ريغ .ءقافن
 هنع فرصف .بصنمو

 هملع ىف ًايوق ناكو !رظنلا

 فرع دقو .هججحو هنايبو

 بهاذملاهيقف» هنأب

 ءاملع خيشو ««ةعبرألا

 «ةيكلاملا ءاملعؤز ديعصلا

 ديحوتلا يملع يف هئارقأ ربو
 .قطنملاو

 نم رثكأ يف كرتشا

 رصم لخاد يمالسإ رمتؤم

 ىلع فرشأو ءاهجراخو

 لئاسر نم ريبك ددع

 يف هاروتكدلاو ريتسجاملا

 ىرخألا تاعماجلاو رهزألا

 هلو «جراخلاو رصم يف
 ءاملع نوريثك ةذمالت

 ثيداحأ هلو .نيلوؤسمو

 ةديدع ةينويزفلتو ةيعاذإ
 ءرصم جراخ هل تلجس

 ةديدع تاونسل رمتساو

 يف ءارقلا ةلئسأ ىلع بيجي
 .رابخألا ةفيحص



 نابعش حلاص

 :اهنم «تافلؤم هلو

 .ديحوتلا ىف ةلاسر

 يف بتكو لئاسر

 .قطنملا

 حرش يف ناتلاسر -

 .داقتعالا ىلع داصتقالا

 نآرقلا تايآ نيب هباشتلا

 . هباشتلا

 باتك قيقحت ل

 نب لامكلل «ةرياسملا»
 . "”ءامهلا

 . نابعش حلاص

 4 -١15)(ها1106 1

 فقشم .عيذم «مجرتم

 . ىمالسإ

 ىلإ رجاه .كانه ةيمالسإلا
 . ًاعيذمو ًامجرتم لمع .ايكرت

 ةيناملألا جماربلا مسق يف

 / نقتي ناكو ءايكرت توصب
 ةيناملألاو ةيبرصلا تاغللا

 ىلإ ةفاضإلاب «ةيزيلجنإلاو

 مارا 1 عرابخألا )0غ(

 .(ه4

5585 

 .ةيبرعلاو ةيكرتلا

 ثاحبألا زكرمب قحتلا

 ةفاقثلاو نونفلاو خيراتلل

 ماع لوبناتساب ةيمالسإلا

 ىتح هيف رمتساو هه 05

 .لكشب مهسأ دقو .هتافو

 ةفاقثلا» عورشم يف لاعف

 .«ناقلبلا لود يف ةيمالسإلا

 لامعألا نم ًاددع مجرت

 ةيمالسإلا ةفاقثلا لوح

 «ةفلتخم تاغلب تردص

 مالسإلا» باتك مجرت امك

 سيئرلل «برغلاو قرشلا نيب
 تزع يلع ينسوبلا

 ىلإ ةيتاوركلا  ةيبرصلا
 ."2ه1١+4/ ماع ةيكرتلا

 نالعش يلع يواصلا

 مادخل 5000)(هل 47

 رعاشل او بيدألا

 :هراثآ نم

 ةفاقثلاو لابقإ ةفسلف -

 زكرمل ةيرابخإلا ةرشنلا (0
 ةجحهحلا وذ) ثاحبألا

 84 ص (ه 4

 يواطنطلا دمحم حالص

 عم كارتشالاب) ناتسكابو

 -.(يمظعألا نسح دمحم

 «ركفلا راد :قشمد .١7ط

 .صالا١٠ (هللوو

 يواطنطلا دمحم حالص

 (ما5م/6 ١5:0 (مها556

 . ماسر « ننفتم «بتاك

 .رصمب قيزاقزلا يف دلو

 بادآلا سناسيل ىلع لصح
 ًاماسر لمع .ةفسلفلا يف

 دعمو «ةيفحصلا لالهلا رادب

 ثارتلاب متهاو «جمارب
 رابك لامعأ لوانتو . يتفلا

 ءًايعاذإو ًاينويزفلت باتكلا
 «راوحلاو ويرانيسلاب 1

 هلامعأ مهأ نمو .ةشيرلابو

 ةعاذإلل اهدعأ يتلا

 رهسي امدنع :السلسم

 «نيدلا دامع عراشو «رمقلا

 «ةيداليملا تانيتسلا يف

 ء.ةقلح ٠ يف لوألا

 ناكو .ةقلح 1٠ يف رخآلاو

 «شيورد ديس لامعأب ًاعلوم
 . ”بلق رهظ نع اهظفحي

 ١71504 )١/ ع ةيروهمجلا (6)

 ش .( م44



 يواطنطلا دمحم حالص

 .ةديدع تافلؤم هلو

 : اهنم

 ديس عم بح ةلحر

 .شيورد

 ىليل عم بح ةلحر

 .دارم

 :ةراجحلاو سانلا

 هل مدق) ةريصق صصق

 :ةرهاقلا -.(مالع يدهم

 ةياعرل ىلعألا سلجملا
 مولعلاو بادآلاو نونفلا

 ءهها#“م7 «,ةيعامتجالا

 باتكلا) -.صاكال

 . (لوألا

 يف ةقيقد نويلم 7/1١"

 راد :ةرهاقلا .انيلارتسأ

 هها985 «(فراعملا

 .(3١4إ/ ؛أرقا) .صا١4

 ةديدع ًالامعأ مجرت

 ةيسيلوبلا صصقلا نم
 . يتسيرك اناجأل

 ةديدع تافلؤم هلو

 قودنص :اهنم «لافطألل

 ةلخنلا «ناورك ءايندلا

 .«بكاوكلا برح «ةيبهذلا

 . جاعلا

 56ه

 مشاه نامثع نيدلا حالص

 (ماكدح 1977)(ه4-1541١14)

 ء«يسامولبد ء.مجرتم

 .ثحاب «بتاك
 نامرد مأ يف دلو

 مسق نم جرخت .نادوسلاب
 «ةرهاقلا ةعماج يف خيراتلا

 ةيكرتلا تاغللا سردو

 يف ةيسورلاو ةيسرافلاو

 جروبماهو سيراب

 كلسلا يف لمع .وكسومو
 ينادوسلا يسامولبدلا
 يف ًاوضع ناكو .ًاريفس
 ةيملعلا تايعمجلا نم ددع

 ىلإ ةفاضإلابو .ةيملاعلا
 ةيسرافلا نيتغللا هتداجإ
 نم ديجي ناك ةيكرتلاو
 :ةيبوروألا تاغللا

 ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا

 ًاَملُمو «ةيسورلاو ةيناملألاو
 «ىرخألا تاغللا نم ددعب

 ةينيتاللاو ةينانويلا اهنم

 ةيكرتلاو ةميدقلا ةيلوغملاو

 ةينامكرتلاو ةيرتتلاو ةميدقلا
 .ةيديوسلاو

  ةلجمل ًابودنم ناكو

 ىف «ةيملاعلا ةفاقثلا»
 , 230 طنش داو

 .19/-!ؤ5 صاه

 مشاه نامثع نيدلا حالص

 :هراثآ نم

 يفارغجبلا بدألا خيرات -

 سويطانغأ / يبرعلا
 يكسفوكشتارك شتفونايلوي
 ةنجل :ةرهاقلا -.(ةمجرت»

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 جم" همهما9ذلخو #ى#مىلل*

 (صقااله .)

 راد :توريب .؟اط

 «يمالسإلا برغلا

 .ص)لا١١١ 22ه

 دودح ىلع برعلا

 نرقلا نم ناريإو ةطنزيب
 سداسلا نرقلا ىلإ عبارلا

 انفروتكف ائيف / يداليملا

 -.(ةمجرت) ايكسفيلوغيب

 | ينطولا سلجملا :تيوكلا
 «بادالاو نونفلاو ةفاقثلل

 .صأؤ١5 ه6

 حتفلا نم ناتسكرت

 يلوغملا وزغلا ىلإ يبرعلا
 شتيفوريميدالف يليساف /
 .(ةةمجرت) دلوتراب

 ينطولا سلجملا :تيوكلا
 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل
 .ضصا480١٠ ه0

 مل ىرخأ لامعأ هلو

 ..اهرشنل توملا هلهمي

 تالاقم ىلإ ةفاضإلاب
 ًاددع رشن «ةديدع تاساردو



 مشاه نامثع نيدلا حالص 148 مشاه نامثع نيدلا حالص

 ماع مجرتم باتك نسحأل | ةسسؤم ةزئاج «ناتسكرت» | ةفاقثلا» ةلجم يف اهنم

 .ها١٠١5 | يملعلا مدقتلل تيوكلا | هباتك لانو .«ةيملاعلا



 بجر نيدلا ءايض ”4ا/ بجر نيدلا ءايض

 بجر نيدلا ءايض

 (ماقالك -2١1١151(هل55 -1)

 «ضاق «خرؤم «رعاش

 . يعرش راشت

 ةنيدملا يف دلو

 يف سرد .ةروئملا

 يفو .ةيريمألا سرادملا

 لغتشا .يوبنلا دجسملا

 يف سيردتلاب هجرخت دعب
 يف كرتشا .ةرونملا ةئيدملا
 يف ةنيدملا ةفيحص ريرحت
 مهاس .اهرودص ةيادب
 هتاساردو هثوحبو هرعشب

 ىف ةيبدألاو ةيملعلا

 ناكو «ةيلجملا فحصلا
 يف ًايموي ًادومع بتكي
 تحت ةدالبلا» ةديرج

 بتكو 2«فوطق» ناونع
 ًادومع ًاضيأ «ةئيدملا» يف

 مظنو .ةذاذر» ناونعب .أتباث

 اها4# ةنس ةديصق لوأ

 ةعبارلا يف ناك اسمدنع

 (ض)

 .ةرمع نم ةرشع

 ها١ا"١4 ماع يف نّيع

 نيع مث ءالعلا ةنيدمب ًايضاق
 ةنامأل ًايئاضق ًاراشتسم

 سلجمب ًاوضعف «ةمصاعلا

 ىلإ داع مث «ىروشلا
 ثيح «ةاماحملاب لاغتشالا

 ةاماحملل بتكم هل ناك

 ةيئاضقلا تاراشتسالاو

 . ةينوناقلاو

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 نيب بجر نيدلا ءايض رعش
 / ةغايصلاو فقوملا

 ..يزاقاب دمحأ هللا دبع

 يدانلا :ةرونملا ةنيدملا

 هه «ىبدألا

 . ص 0

 مل «ةليدع بتك هل

 «ءىش هتايح يف اهنم ردصي

 هتافو دعب هناويد ردص لب

 :وهو «تاونسب

 نيدلا ءايض ناويد -
 راد :ةلج  -..بجر

 ءةعابطلل ىناهفصألا

 ءها#٠:٠ ةمدقملا

 يوحي وهو) ءسضص5
 :ىه «ءهل نيواود ةثالث

 «تاحبس «رمعلا ةمحز

 . (ءاثر

 امم نيواودلا نم هلو

 .ءىماظلا رونلا :عبطي مل

 «بارس «ءريثملا أمظلا

 . ةقعاصلا « بارسأ

 :ًاضيأ طوطخملا نم هلو

 دوم رايد ىف ةفقو -

 «اليوط ًانمز هفيلأت قرغتساو
 .(صا/٠٠ يف عقيو

 .(جم" ) تايمويلا -

 ةرشع يف ماوعأ ةرشع -

 . (ةيخيرات



 بجر نيدلا ءايض "84 بحجر نيدلا ءايض

 .(يمالسإلا | نع نراقم ثحب) ةعيرشو . ضاق تاركذم -

 2() اسي بم عم ْ
 . ملكتي نرق فصن - | عيرشتلاو ةيعضولا نيناوقلا | ةقيقح يمالسإلا هقفلا -

 مجعمو «روكذملا هناويد نم )١(
 ةكلمملا :ةيبرعلا تاعوبطملا

 485/١« ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةريزجلا نم ءارعشو
 ابهر



 اشاف وبأ رهاط 14 يرشخمز نمحرلا دبع رهاط

 (ط)

 ةلاسر) -.ةفقرو <يظ333ه دوعس ميرم دادعإ نمحرلا دبع رهاطظ

 .(ريتسجام | ؛تيشبوب زيزعلا دبع «"'"يرشخمز
 -.ةمشلت هملا دنع فاش 0

 500 جات معنملا دبع فارشإ :هيف بتك ام ىلإ فاضي
 اشاف وبأ رهاط .ةرهاقلا ةعماج :ةرهاقلا

 ءها4508 «بادآلاةيلك | /يرشخمز رهاط رعش

 ليلد :هشماوه يف دازي )١(

 2١١8 يدوعسلا بتاكلا

 / 217145 رقبع ضرأ نم ءارعش

 ةيبرعلا ةريزجلا نم ءارعش
 1 بتاكلا ةيوه «

 /١؟/0) 53977ع ضايرلا مامحلا ليده :.594 يكملا

 ( ه6 0 *



 يريحب دمحم رماع

 يريحب دمحم رماع

 (مادخح -0٠٠2)(ها١11مل ددنب)

 .ولوبأ ءارعش نم

 رعشلا عم هتلحر أدب

 يقوش دمحأ ديدجتب ًارثأتم
 رعشلا مظنو «نيرخآو
 يمالسإلاو .ينطولا
 يناسنإلاو يعامتجالاو

 يليثمتلاو يمحلملاو

 . ينادجولاو

 رعشلا مالغأب ىقتلا
 ىلع ظفاحو ءرصاعملا

 ةيرعشلا ةرطفلاو ةلاصألا

 مازتلالاو «ةينفلا ةقالطلاو

 .يليلخلا ضورعلا لوصأب
 ىئانغلا رعشلا رثآو

 يفوصلا لمأتلاو «يفطاعلا

 ةعيبطلاب مايهلاو «قرشملا
 . ةيرصملا

 .ًاناويد رشع ةسمخ هل

6 

 عز

 تايحرسم رشع مجرتو

 .ًارعش ريبسكشل

 ريمأ :همحالم نمو

 «ةيرشبلا ةاده «ءايبنألا

 سيزيإ ءديلولا نب دلاخ
 «ءالجلا ةمحلم «سيريزوأو

 نيمألا «ةرصتنملا رصم

 .نومأملاو

 ةدعم تناك بتك هلو

 «نيئسلا داصح :يه عبطلل

 يف ءيسرافلا رعشلا نم
 ىف تالاقم «ةوبنلا ضاير
 ١ . '0«دقنلاو بدألا

 ثيدح رخآ ناكو

 ةديرج يف هل يفحص

 هيف ثدحت يذلا .مارهألا

 يف ةزيمتملا هتبرجت نع

 )١( "اله55 ع مارهألا )1١/

 .(ها4 04 م٠٠

 يريحب دمحم رماع

 قفز 5

 تفقو يتلا هلامعأ نمو

 : اهتانايب عم اهنيوانع ىلع

 :ةرهاقلا . رماع ناويد -

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
 ءهها87١5 .باتكلل
 ش .س

 نم :ةرصتنملا رصم

 ربوتكأ يف برحلا يحو
 سلجملا :ةرهاقلا -.(رعش)
 نونفلا ةياعرل ىلعألا

 مولعلاو
 مها6

 بادآلاو

 «ةيعامتجالا

 .ص ال6

 يربص ليعامسإ ناويد

 (ها١الا ت) ةميمأ وبأ

 عم كارتشالاب قيقحت)

 دمحأ .ءصاصقلا دمحم

 :ةرهاقلا -.(يكز لامك

 /05) 1٠١4" ددعلا يف (9)

 .(هاآ 04م



 يودنلا يرابلا دبع

 داشرإلاو ةفاقشلا ةرازو

 د «ءىموقلا

 .ص'٠_*١80

 0ث

 :توريب :ىرخأ ةعبط
 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 .تء.د

 .ماهلإلا يبر ىلع
 بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا

 . هال «ةيبرعلا

 ريبسكش / ثبكم

 راد :ةرهاقلا .(ةمجرت)

 .صالا#ل ه8

 -.ءارضخلا ةبقلا وحن -
 بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا

 .ه١ 51 «ةيبرعلا

 / ديجلاو دجلا نيب
 ناشهدلا يرس ليعامسإ

 رايتخلا)(هاالا/٠ تر
 ةئيهلا :ةرهاقلا -.(ميدقتو

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .صا45 اه

 يودنلا يرابلا دبع
 (ماوالك :00)(هل8ؤ5 0(

 بتاك «لضاف يفوص
 ع ْ . ىمالسإ
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 ةثيدحلا ةفسلفلا .ذاتسأ

 رديحب ةينامثعلا ةعماجلا ىف

 .. (دنهلا) دابآ

 عبارلا دمحم ابي عت

 ٠ يو ا

 دسيبيشر حضاو بيرعت
 راتخملا :ةرهاقلا . يودنلا

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 دبع طالغأل عيدبلا ذقنلا
 ديز نب هللا دبع / عيدبلا

 :ةحودلا .دومحم لآ

 3 نصا" مهل

 هعورشم ىلع در وهو
 .ىمالسرلا «بيجلا باتك»

 . هيلع ٌنجت هيفو :تلق

 ١4 ص مالعألا لئاسر 0(

 . .(شماهلا)

 يكز نمجرلا دبع

 تفأر نمحرلا دبع
 «”اشابلا

 يكز نمحرلا دبع

 م14 9:4١1)(هال400 دل

 .ريبك يركسع خّرؤم
 راثآلاب متهم .ثحاب
 ةرامعلاو ةماع ةيمالسإلا
 .ةصاخ ةيبرحلا :

 زكرمب يجبرأ يف دلو
 يندم داو يف ةيملبسلا

 ةيلمعلا :ةتايح أدب. .نادوسلاب .
 ينف ىقتراو ءًامزالم

 ماقمئاق ةبتر ىلإ يقر نأ
 ًاريدم نيعو ١.. ماع

 قيقحت :هشماوفه ىف دازي (0)

 ةعماجلا ةآرم :يف هنع روصم
 ءاها 4017 /1/18 نينثألا)
 فلق عاطسوألا قرشلا

 غلطه هأ#: د5 /1؟/56)

 )١١/١/ 5518 ع.ضايرلا
 ./10035584 عو (ه5

 ع ةريزجلا ء(اها505 157

 (ها505 4 )14/١١/

 /اا/ك9) ةنمك اعف
 /19) هداله عو (ه1605
 ع ةنيدملا ء(ه1405 1
 را نم
 مالعألا لئاسز .(ه5
“161 : 



 يكز نمحرلا دبع

 ىلع ١964 ماع لصح

 عوضوم' يف هاروتكدلا
 نع .ةيرثأ تاسارد» :ناونعب

 ىندألا قرشلا يف فيسلا

 .نم «يمالسإلا رصعلا يف

 ةعماج «بادآلا ةيلك
 لمعلا أدب مث .ةرهاقلا

 يف شيجلا ةبتكمل ًاريدم
 ١9465 ىفو «ةبقلا يربوك

 فحتمل ًاراشتسم لمعلا أدب
 تدنسأ ..ةيبرحلا عناصملا

 ةعماجب بادآلا ةيلك هيلإ
 ةفيظو ىف لمعلا دادغب
 دعب لمع مث .اهب ذاتسأ
 بادآلا ةيلك ىف كلذ

 ةيلكو ةرهاقلا ةعماجب

 دهعم ىلإ ةفاضإلاب ءراثآلا

 ءةيقيرفإلا تاساردلا
 ديدعلا ةشقانم يف كرتشاو
 . 7ةيملعلا لئاسرلا نم

 ؛ةديدع تافلؤم كرتو

 : اهنم

 :هرصعو يلع دمحم -

 رصع خيرات يف ةحبفص' ةئام

 .ريبكلا يلع دمحم

 باتكلا راد :ةرهاقلا
 5 5 .يبرعلا

 قيثوت ينتاف) لهنملا ةلجم (1)

 .(خيراتلاو ددعلا 1
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 -.مالسإلا يف حالسلا -

 ةيكلملا ةيعمجلا ::ةرهاقلا

 راد :ةيخيراتلا تاساردلل
 ءههال#الا .فراعملا
 تاودأ ةبتكم) -. صا“

 قئائولا :يخيراتلا ثحبلا

 ١(. ؛صوصنلاو

 :ةرهاقلا .ةرهاقلا

 .ها887 .يزاجح ةعبطم

 يرصملا شيجلا مالعأ -

 عساتلا نرقلا ءانثأ رصم يف

 ةعبطم :ةرهاقلا .رشع

 .م194417 «ةلاسرلا

 «فراعمنلا راد :ةرهاقلا

 .ه1/

 ةرهاقلا خيرات عجارم -

 -.مويلا ىلإ اهئاشنإ ذنم

 ةيفارغجلا ةيعمجلا :ةرهاقلا

 لو بها"84 .قيكلملا

 .صالا

 قرشسلا يف تيزلا -
 عم كارتشالاب) طسوألا

 :ةرهاقلا -.(ىسيع دومحم

 «ءيبرعلا ركفلا راد

 هالو

 يملعلا ةرهاقلا ثارت

 ريصعلا يف ينفلاو

 .صا”5

 ةبتكم : ةرهاقلا -. يمالسإلا

 يكز نمحرلا دبع.

 ءةيرصملا ولجنألا

 .اه 8

 نيدلا حالص ةعلق

 .ةرصاعم ةيمالسإ عالقو .
 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 .ها١"88 ب.ةيرصملا

 :ةرهاقلا ..ىلحلا -

 .اها١“889 هةءةفاقثلا ةرازو

 .(ةيفاقثلا ةبتكملا)

 اهخيرات :ةرهاقلا

 ىلإ دئاقلا رهوج نم اهراثآو
 :ةرهاقلا -. خرؤملا ينتتربجلا

 «باتكلل ةيرصملا رادلا
 .مهالكملك

 نم هلوح امو رهزألا
 .ه)"860 ناثآلا

 اهراثآو ةطانرغ -

 ةئيهلا :ةرهاقلا .ةنتافلا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .هالو1

 ةيفرخزلا شوقنلا
 فويسلا ىلع تاباتكلاو
 . ةيمالسإلا

 ةرهاقلا ةنيدم ةعوسوم -

 ب4 ط .ماع فلأ يف

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 ءهها08٠4 .ةيرصملا

 .ص# ٠



 يواقرشلا نمحرلا دبع

 قدانبلا ةطروأ خيرات -

 :ةرهاقلا .ةاشم ةسداسلا

 «قالوبب ةيريمألا ةعبطملا

 .ضصو٠ .هاالها/

 رصعل يبرحلا خيراتلا -

 .ريبكلا يلع دمحم

 «فراعمبلا راد :ةرهاقلا

 ه8

 ضوخت فيكو برحلا -
 ةلماش ةسارد :اهرامغ
 ذنم يبرحلا ملاعلا خيراتل

 ماغ ىلإ م. ق 7١8 ماع
 عم كارتشالاب) 5
 :ةرهاقلا -.(ىسيع دومحم

 ةلجم :ةعابطلل ليتلا راد

 ءددها#" -.شيجلا

 ؟صققا/

 نيدلا حالص ةعلق

 نم اهلوح امو يبويألا
 ةئيهلا :ةرهاقلا .راثآلا

 1 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 .ص .755 ههازالو١

 . (ةيبرعلا ةبتكملا)

 نوملسملاو مالسإلا -

 :ةرهاقلا .ايقيرفإ يف
 اها ن.د

 صا

 نم ةريهش ثادحأ

 ه1

 ليعامسإ ةمجرت ؛(نيرخآ
 ةبتكم :ةرهاقلا ..رهظم

 يلاكدلا يقيدصلا نمحرلا دبع

 بادآلا ةيلك ءةرهاقلا

 .(ماؤمك ةنس تمدق)

 | .ةةيرصملاةضهنلا

 .صاكك ها

 ةيمالسإلا لودلا خيرات 5

 .ةيبرغلا ايقيرفإب ةينادوسلا
 | ةيبرعلا ةسسؤملا :ةرهاقلا
 .ها١8 ..ةثيدحلا

 ةحفص :ةرفاظلا رصم -

 لينلا يداو خيرات يف

 ةعبطم :ةرهاقلا -.ىموقلا

 «.ىربكلا ةرهاقلا

 . صالؤ مااكك

 / شويجلا خيرات -

 ةمجرت ؛نالتساك جروج.

 هل مدق) يقوسد لامك

 :ةرهاقلا -.(تافاضإب هدوزو

 «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم
 .ضااله ءهاالالا

 .(974 ؛باتك فلألا)

 يواقرشلا نمحرلا دبع

 * - :هتمجرت ىلإ فاضي

 هاروتكد ةلاسر هيف تمدق

 نمحرلا دبع بدأ :ناونعب

 فارشإ ؛يليسعلا يدهم |

 ةعماج :ةرهاقلا -. ىيجاجحلا

 يلاكدلا

 م4 داقنك )(هأ197١" ل"؟ا/

 .ةيبرغملا ةكلمملا رعاش .

 .ةمركملا ةكمب دلو
 هقفلاو ةيبرعلا مولع سرد
 هدلاو ىلع ثيدحلاو

 .يقيرفإلا لامشلا ثّدحم

 مايقو ءهرصم يف سرد

  ةسايسلا ةيرعتل طاشنب
 بتك .برغملاب ةيسنرفلا
 بككوكو ءمارهألا يف
 ىلإ داع .ةسايسلاو «قرشلا

 سلجم يف لمعو برغملا
 مث «ءيعرشلا فانئتسالا

  ىلوتو ءميلعتلا سرام
 مث «ةديدع نينس ءاضقلا

 تاوقلل ًاماع ًادشرم نيع
 ناكو «ةيكلملا ةحلسملا'
 ةكلمملا ةيميداكأ يف ًاوضع

 هتيرعاش ىلإ ةفاضإلابو
 ةيبرعلا مولع يف عاب هل ناك
 .ثيدحلاو هقفلاو

 باتكو « ينسحلا فحصملا



 .٠ مازع نمحرلا دبع

 نبال ديهمتلا باتكو

 ةلجم أشنأو ءربلا دبع

 :اهنم  «تافلؤم هلو

 فدهلا ءرعش ناويد
 طابضلا داشرإ ىف دوصقملا

 ىف باتك .دونجلاو

 . ؟هدلاوي فيرعتلا

 مازع نمحرلا دبع .
 (ماؤالا تام )(هلل تاك(

 «يرادإ ءىسانيتس"

 . لضانم

 لودلا ةعماجل نيمأ وأ.
 . ةيبرعلا

 يف كبوشلا ةيزقب دلو

 ةظفاحمب نيشردبلا زكرم
 لصح .رصم يف ةريجلا

 .نوناقلا يف ةزاجإ ىلع

 ينطولا بزحلا ىلإ مضنا
 ىفطصم هسسأ يذلا ميدقلا

 هناوخإ عم كرتشا .لماك

 دض مهداهج يف نييبيللا
 وضع .يلاطيإلا وزغلا

 ةيراتركسلاو .ةيذيفنتلا ةنجللا

 ةيمومعلا تاسلجلا عئاقو )١(

 .هل ص ةيمسرلا
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 ةنس ١991١

 يف زراب رود هل ناك
 ناكو «ةيبرعلا ةعماجلا .ءاشنإ
 اهناشنإ ذنم اهل نيمأ لوأ

 (سرام) راذآ 56 ىف

 مدق نأ ىلإ 0
 يف هبصنم نم هتلاقتسا

 لوليأ رهش نم عساتلا

 , 0188: ةنس (سطسغأ)

 :هيف بتك اممو

 ةيبرعلا ةعماجلا رارسأ

 ديحو / مازع نمجرلا دبعو
 ةبتكم :ةرهاقلا .يلادلا
 ءهها٠45١” .افسويلا زور

 . ص 15 0

 تاركذملا ْنَم تاحفص
 ماع نيمأ لوأل ةيرسلا
 ةيبرعلاةعماجلل

 ليمج / مازع نمحرلا دبع
 بتكملا :ةرهاقلا -.فراع

 «ثيدحلا يرصملا

 .هااثوال

 :هتافلؤم نمو

 .ةذلاخلا ةلاسرلا -

 1.97 ض م1996

 سوق وبأ نمحرلا دبع

 .ها58١ «ةرهاقلا

 ب75 ط لكك يبنلا تافص

 ةبتكم : حاجنلا ةبتكم :ةدج

 .صا5١ «ءت. د ءركاش

 ةرازو :ضضايرلا .ال ط

 ءبها#ة9ا/ .ءفراعملا

 .صا”ل54

 هيلع قلع) 75 ط-
 -.(اوشلا قازرلا دبع نميأ

 ةبتكم عيزوت :قشمد
 ها 15 «ءيلازغلا

 6٠اص.

 سوق وبأ نمحرلا دبع
 (ماوحم دلو 0)(هل 416 1764

 «ةلاحر «ىفحص بتاك

 .بيدأ

 ىقلتو «بلح يف دلو

 ريرحت يف مهاسف ةفاحصلا

 . أشنأو ء«فحصلا نم ريثك

 وهو ءةفيحص نم رثكأ

 ' «نطولا» ةديرج بحاص
 , «بلح يِف اهردصأ يتلا

 قرب» ةفيحص كلذكو
 ءرعشلا بتك .«لامشلا
 يسايسلا يفحصلا لاقملاو

 مامتها هل .يعامتجاللاو ا



 نيدلا يبحم قازرلا دبع

 . تالحرلا يف ةباتكلاب

 «ةديلدع تافلؤم هل

 : اهنم

 -.رعش :ديبعلا ةروش -

 «ةيرصعلا ةعبطملا :بلح

 . ١56

 :بلح -.ةايحلا ملظ -
 194١. «ةينطولا ةعبطملا

 :بلح -.سوخاب -

 .19447 «ةيرصعلا ةعبطملا

 :بلح .ركفلا بكرم -

 ١1944. «ةيرصعلا ةعبطملا

 :بلح .بدألا ةلاسر

 18484.  «ةيرصعلا ةعبطملا

 يف ةيفاقثلا ةروثلا
 «ءن .د .م .د .نيصلا

 .صا١ 8 فمهالملك

 :بلح .رعش ةقاب

 «251/ «ءادنلا ةعبطم

 .صا٠ك

 -.نيصلا يف تنك -

 «فراعملا ةعبطم :بلح

 .صالل6 اطلؤهال

 .ةيجرسم :سيل ال -
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 «داورلا راد :قشمد

 .- ص 6ة٠

 .ايفالسغوي ىلإ ةلحر

 ءاهتيأر امك ايراغلب

 «نطولا راد :بلح

 .صالا م4

 ءايناملأ ىف تنك

 «نطولا ةديرج راد :بلح

 .صاال" ما61/

 وديروبو ويالملا يف -
 راد :بلح ءةيلامشلا

 م17 «نطولا

 .ص 171

 ءاينامور ىف تنك

 «ةيرصعلا ةعبطملا :بلح
 .ضصا٠

  76٠ىلع ًاباوج ١6٠١
 ايناملأ نع ًالاؤس

 "0ةيطارقميدلا ,

 داحتا ءاضعأ «6 ص

 انه 2؟57 ص برعلا باتكلا

 /ما/ملو) 6م عقشمد

 بيدألا 25 ص (ماؤم*

 .(ما1ؤ6 ناسين)

 ففز كلا

 يرسو

 نيدلا يبحم. قازرلا دبع

 ىيحم نامأ قازرلا
 5 . 0 هيدلا

 «9ظفاح مشاه مالسلا دبع

 هللا دبع عيمسلا دبع

 (مادمك -١1؟0١1(ه105 تسلا

 .ريتاكيراكلا نانف

 ١448 ماع لمعلا أدب

 زاجنإ :هشماوه يف دازي (2

 تافاضإلا ركذب دعولا

 بتك .نم ئلع تاكاردتسالاو

 هه ص دجن ءاملع نم

 هلو .(هل ًافلؤم الا/ هيف ددعو

 هريسفت ةمدقم يف ةمجرت
 راشالا ةورفص .:ىمسملا

 ١١-١11. ص ميهافملاو

 ءارعش :هشماوه يف دازيو (

 نيرشعلا نرقلا يف قارعلا
 قلل

 ليلد :هشماوه يف دازي (4)

 ءا)710/ يدوعسلا بتاكلا

 'ىالإل تابتاكلاو باتكلا. ليلد
 ١/ ةيبرعلا:ةريزجلا ءارعش
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 راتخملا هللا بيبح نب دمصلا دبع

 :تاللجمو فحص ىف

 ءفسوَيلا زورو ءةلعشلا

 «ءبعشلاو «مويلا رابخأو

 .لالهلا رادو ء«ةيروهمجلاو

 ةسردملا دئار ربتعاو

 ريتاكيراكلا يف ةئيدحلا
 ىف رود هل ناك .يرصملا

 ةحلسألا دض ةلمحلا

 يسايسلا داسفلاو «ةدسافلا
 ةروث لبق يعامتجااو

 يف ةروثلا دقنو ءويلوي
 | .عضاوم

 ضراعم ةئثالث ماقأ

 ١4 يف كرتشاو ء.ةصاخ
 .ًايلود ًاضرعم

 اهنم ءةصقلا بتكو
 :صصق تاعومجم

 ريئز .ةلسلسلا «ريفاصع

 ةفيظو دجي يبنتملا «ريمحلا
 ١ . 00(ةيحرسف)

 هللا بيبح نب دمصلا دبع

 راتخملا

 (ماكحت 19990(ه1 4/4

 . ةيعاد «ملاع

 بها505 /4/58 مارهألا )١(

 مارال ”كل46 عو

 .(ماوحك
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 يساموك ةنيدم يف دلو

 ةسردم» حتتفا .اناغب

 اهيف سّردو «ةينادمصلا

 .ةيوغللاو ةيمالسإلا مولعلا

 ةيناجيتلا ةقيرطلا يف كلس
 اهكرت مث ًاماع نيثالث يلاوح

 بتك ىلع علطا نأ دعب
 .هذيمالتو ةيميت نبا خيشلا

 بطخيو سانلا مؤي ناكو

 ين ًاسورد يطعيو مهيف
 . ريسفتلا

 ريمتؤملا» يف كراش

 ةوعدلا هيجوتل ىملاعلا
 هتمظن يذلا «ةاعدلا دادعإو

 ىف ةيمالسإلا ةعماجلا

 ماع ةرونملا ةنيدملا
 .هاو4

 ' : هتافلؤم نم

 هللا نيد هيلإ اعد ام -

 .ها اما

 ىلإ يعادلا ةلاسر -
 «ةعدبلا نع رجازلا ةنسلا'
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 ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا (؟)
 .1١؟98 ص اناغ يف

 يكرتلا زيزعلا دبع

 "”يعاف رلا

 يكرتلا زيزعلا دبع
 0( 50 0)(ها4068 دز

 . يوبرت

 ةكرحلا هداور نم

 ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيميلعتلا
 ًاريدم لمع .ةيدوعسلاب

 ىعسو «كانه ميلعتلل
 قئاوعلا لك ةحازإل ًادهاج
 وأ عقوم مامأ فقت يتلا

 . ملعلل راد سيسأت

 يف ةليوط ةدمل لمعو
 «ندنلب ةيدوعسلا ةرافسلا
 لك ةرم هلزنم حتفي ناكو

 مضي ءاقل يف عوبسأ
 ةرافسلا يف نيلماعلا

 .مهتالئاع عم تايقحلملاو
 نوعلا مدقي ناك ثيح
 . .مهل ةياعرلاو

 لبق اهبتك تاركذم هل

 نعاهيف ثدحت هتافو

 ةقطنملا يف ةيميلعتلا ةكرحلا

 اهخيراتو ةيقرشلا

 ليلد :هشماوه يف دازي (9

 2١58 يدوعسلا بتاكلا

 ال4 اهمالعأو تالحرلا

 181١. مالعألا لئاضر



 لهألا ديس زيزعلا دبع

 اههجاو يتلا تابوعصلاو

 ءدب نم ىلوألا ةرتفلا يف

 27. .هلمع

 لهألا ديس زيزعلا دبع
 0( )(ها"*ةس:010)

 «ثحاي «ىيمالسإ بتاك

 . بيدأ

 ريزغ ناك .رصم نم

 اذ «عضاوتلا رفاو .«ملعلا

 «ءةيخيراتلا تاساردلاب

 ثادحألل خيرأتلاو

 . مجارتلاو «كراعملاو

 : هتافلؤم نم

 نب رمع دهازلا ةفيلخلا

 .زيزعلا دبع

 دمحم ديحوتلا ةيعاد

 دو ط .كثاهولا دبع نبأ

 ءها5١٠14 «(ةحقنمو ةديزم

 )١( عمويلا 4459 )91/١١/

 .(ه6

 يف تناك هتافو نأ ودبي (0)

 نرقلا نم ةريخألا ماوعألا

 دقو «يرجهلا رشع عبارلا
 «ءاسنلا تاقبط# هباتك ردص

 يذلا ,هئافو نع ثيدحلاب

 ها ماع ردص

 ذي

 .صاق

 ءاسنلا تاقبط

 ةقبطلا نم :تاثّدحملا

 ةقبطلا ىلإ ىلوألا

 عباطم :ةرهاقلا -. ةسداسلا

 ههنا ءمارهألا

 .ص 7

 -.نيدلا حالص مايأ -

 ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا

 «ةيمالسإلا نوؤشلل

 -.نص .77/ عه 5

 ٠١(. ؛مالسإلاب فيرعتلا)

 نبا ةفالخ .:ةليلو موي -

 ملغلا راد :توريب .زتعملا

 ءهها"54 ء.نييالملل

 ةصضق) -.ض 48

 .. (ةيخيرات

 -.مامت يبأ ةيرقبع

 ملعلا راد :توريب

 ءهاالالا «ءنييالملل

 .صا178

 -.يرتحبلا ةيرقبعغ

 ملعلا راد :توريب

 ءههاالال" ؛ءنييالملل
 .صا04

 وأ ءنآرقلا سوماق

 يف رئاظنلاو هوجولا حالصإ

 / ميركلا نآرقلا

 يوانشلا دمحم زيزعلا دبع

 (ه8ةءال١ تن يناغمادلا

 لامكإو بيترتو قيقحت)
 :توريب .0 ط  .(حالصإو

 ءنييالملل ملعلا راد

 .صدال؟ ه6

 بوسنملا رعشلا نم
 نب يلع يصولا مامإلا ىلإ
 .مالسلا هيلع بلاط يبأ

 «رداص راد :توريب ." ط

 اه

 يف تادابعلا رارسأ

 راد :توريب -.مالسإلا

 ءةثيدحلاةضهنلا
 ه1

 .ةجولافلا ةمحلم

 .نيدلا زع ةعبطم :توريب

 ه4

 .فئاطلا لهأ ةروث

 «ةيملعلا ةبتكملا :ةرهاقلا

 .هالكلذا

 يوانشلا دمحم زيزعلا دبع

 (ملكحك -١1١15)(ها11 5 4"1)

 «ثيدحلا خيراتلل خّرؤم

 . يميداكأ

 «ةرهاقلاب يلاعلا ةيبرتلا

 يسرك ذاتسأ ةفيظو لغش

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف خيراتلا



 ىلع هلوصح دعب رهزألاب
 ةعماج نم هاروتكدلا
 .م1987 ماع ةيردنكسإلا

 ةذتاسأ نيب ديحولا ناكو
 رهزألا ةعماج يف خيراتلا
 .ةلودلا ميركتب يظح يذلا

 زكارملا نم ديدعلا لغش
 ةنجلب ًاوضع ناكف «ةيملعلا

 سلجملاب راثآلاو خيراتلا
 1١9459 ) ةفاقثلل ىلعألا

 ةنجللاب ًاوضعو (م6
 تايقرتل ةمئادلا ةيملعلا
 ةعماج يف خيراتلا ةذتاسأ

 ًاوضعو ءاهعورفو رهزألا

 تاحيشرت صحف ةنجلب
 ذنم ةيريدقتلا ةلودلا زئاوج
 ةنجلو ءهها145 ماع
 ةيخيراتلا ثاحبألا

 ةيموقلا سلاجملاب
 . )اهريغو . .ةصصختملا

 : هتافلؤم نم

 ةلود ةينامثعلا ةلودلا -
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 .سيوسلا

 لطب مركم رمع
 .ةيبعشلا ةمواقملا

 ًاعماج رمهزألا 5

 ةبتكم :ةرهاقلا -.ةثءماجو

 ".  ط «2ةيرصملا ولجنألا

 جم" هه 5

 .(صخمخ١ )

 خيرات صوصنو قئاثو -

 ثيدحلا ىبرعلا ملاعلا

 عم كارتشالاب) رصاعملاو

 .صمل١6 « (ىيحي لالج

 تارايتلاو سيوسلا ةانق

 تطاحأ يتلا ةيسايسلا

 ةمواقم يف رهزألا

 .رصمل يسنرفلا لالتحالا

 ليعامسإ حاتفلا دبع
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 . يعويش « يسايس

 .«ةيبونجلا» نميلا سيئر

 طابش ١١ يف يفوت

 . '"”(رياربف)

  )6ص ١17.

 نسح ماتفلا دبع

 :هيف بتك اممو

 :ةينطولا ةفاقثلاو ثارتلا
 سينودأ رعاشلا راوح صن

 -.ليعامسإ حاتفلا دبع عم
 «نودلخ نبا راد :توريب

 .ضصا١9 ءه5

 :هلو

 ةينطولا ةروشلا

 -.نميلا ىف ةيطارقميدلا
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 نسح محاتفلا دبع
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  «يدفولا ريزولا»
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 شيوح الم دمحم رداقلا دبع . 5414 تيانع دمحم حاتفلا دبع

 :ةرهاقلا -.مالسإلا يف

 ةرادإلا ءهرهزألا عماجلا

 ١ «ةيمالسإلا ةفاقثلل ةماعلا

 مقر صا[ مه

 ماعلا يف تيوكلا يف ردص
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 .( ؛لداع_ يمالسإ

 (مادخك 15: 0:)(ها1 10و 114

 . لضانم

 هيلع مكحلا ردص

 ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب

 عم كرتشا ثيح .«قوقحلا

 نيرخآو ديمحلا دبع هيخأ
 يناطيربلا رادرسلا لتقم يف
 («كاتس يلريس» رصم يف

 يناثلا نيرشت ١9 موي رهظ
 1974 ماع نم (ربمفون)
 ةموكح يف هنع جرفأ مث

 . رهام دمحأ

 ناونع تحت امهلوأ ؛ةيبرعلا

 عنصت فيك دئادشلا»

 يف هلجس رخآلاو .«الاجر

 يف اهرشن أدب يتلا هتاركذم

 ماع ةيرصملا فحصلا

 ىف  تردصو ١11

 ,20باتك

 دادحلا رداقلا دبع

 دمحأ رداقلا دبع

 , ؟0دادحلا

 الم دمحم رداقلا دبع
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 سيوح

 ما -188:)(مالاخ كاكا

 ءرّسفملا ءملاعلا

 . يضاقلا

 لحر .دادغب يف سرد

 ةيروس يف روزلا ريد ىلإ

 خيشلا مزال ءاهب نطوتساو
 .هنم زيجأو يرهزألا نيسح

 ىلع قشمد يف سرد

 .ينسحلا نيدلا ردب ةمالعلا
 مث ءروزلا ريدب ًايضاق نْيُع

 ماع يارسلا عماج يف ًايطخ
 .ه 85

 «ًاثداه ابيهم ءاروقو ناك

 )١( ةيروهمجلا 1١8/؟١/

 ة8خا/ ١ 6.

 نم :هشماوه يف دازيو ()

 ثيدحلا يمالسإلا .رعشلا

 ةخآ

 مل «ةديلع بتك هل

 .هريسفت ىوس اهنم عبطي
 نآرقلا ريسفتب ماق ثيح

 دقو «هلوزن بسح ميركلا
 فرصو .«هتقفن ىلع هعبط
 هنعزوو الاومأ هيلع

 ريسفت» ناونعب وهو .ًاناجم
 نايب ىمسملا ميظعلا نآرقلا

 بيترت بسح ىلع يناعملا
 ةعبطم :قشمد -.«لوزنلا
 ءهها٠"84 مل" ءىقرتلا

 ٠ .جم"ا

 يتلا «ىرخألا هبتك امأ

 : يهف اهعبطي نم رظتنت

 ديوجت يف ةلاسر
 . ميركلا نآرقلا

 درلا يف لوقلا نسحأ -

 .(ضئارفلا يف) لوعلا ىلع

 نمز يف داشرإلا -

 ..داشرلا

 ملع يف ديدسلا لوقلا

 . ديحوتلا

 ةمجرت) ناذاتسأ

 . (هل نيخيش

 ةغللا دعاوق ىف باتك



 97.١ يراصنألا مساقلا نب سودقلا دبع

 . قب ”ةيبرعلا

 مساقلا نب سودقلا دبع

 يراصنألا

 : هتمجرت يف ركذي

 باتك هيف ردص دقو
 سودقلا دبع :ناونعب
 هللا دبع / ًارعاش يراصنألا
 ةراد :ةدج . يزاقاب دمحأ

 ءههاآ55ل١ «ءلهتملا

 . ب نرخ

 دومحم ميركلا ديع

 بيطخلا

 : هتمجرت يف :لاقي

 مالك ىلع هل تفقو دقو

 عامجإ هب فلاخ ركنم
 نم نكمتأ ملو «نيملسملا
 ةمتت يف هتمجرت يف هجاردإ
 ترثآف ءهكردتسم وأ مالعألا
 ١ :لاق ثيح ءانه هعضو

 ءارآلل ناك هنأ كش ال»

 «ةعيشلا قرف نم ةفرطتملا
 ةيناطيشلا تاخطشللو
 قرط يف ةجنشتملا

 تاصرختل مث ةفوصتملا

 .97/ ص تارفلا مالعأ قفز

 لئاسر :هشماوه يف دازيو ()

 4 مالعألا

 نيب عاش ام ؛نيمجنملا

 .يدهملا رمأ نم نيملسملا

 داس دقو رهظي يذلا

 يطغي دادبتسالاو ءملظلا

 ىلع علطيف «ملاعلا هجو
 «سمشلا علطت امك ايندلا

 ايندلا ًالميو «مالظلا ددبيف

 .الدع

 لوقلا نم ناك ام مث

 يذلا ءلاجدلا روهظب

 دسفيف «يدهملا اذه بقعي

 ةيار رشنيو ءحلصأ ام لك
 ءيجي انهو ءرفكلا

 «لاجدلا لتقيف «حيسملا
 يلصيو ءمالسإلا زشنيو

 .نيملسملا مامإ فلخ

 «تالوقملا هذه لكو

 لوقع تادلوتسم نم

 «ةدساف تادقتعمو .ةضيرم

 حيسملا الو ءيدهملا الف

 .ء.حيسملا الو ءلاجدلا

 هذه يف ناكم مهل نوكي
 دمحم ءاج نأ دعب ءايندلا

 - هيلع همالسو هللا تاولص

 ِةِكَط ناكو «ةمتاخلا ةلاسرلاب
 . 206نييبنلا متاخ
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 ةحيحصلا ةنسلا فلاخ

 لقع فيطللا دبع

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 ةسارد هيف تردص دقو

 ينيطسلفلا بدألا :ناونعب

 دبع ؛مالسلا ةيقافتاو

 / ةركاذلا يف لقع فيطللا

 ءهها8١54 «ءةطسألا لداع

 .صا٠* 5

 هللا راحلا

 : هتافلؤم ىلإ فاضي

 دئاوفب ةمألا فاحتإ

 بولقلا ضارمأ

 . نيركاشلا لضف -

 ميعنلا تانج فصو

 رابخألا :هشماوه يف دازيو 2-

 م ل ع

 طسوألا قرشلا .(ه 5

 .(ماقذم ملارك)



 رسجلا نيسح نب ميدن هللا دبع 7١

 .اهيلإ لصوملا قيرطلاو
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 ناويد ىلع هل تفقو

 -. ربكأ هللا :ناونعب رعش

 ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا
 .ةيمالسإلا نوؤشلل

 دقلا دبع هللادبع

 (”طايخ

 ينسحلا نونك هللا دبع

 : هتافلؤم .ىلإ فاضي

 ىواتف :هتافو دعب ردص
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 :ندنل - نيملسملا

 .صاكل هاك

 نيب هللا ىلإ ةوعدلا
 535 روظحملاو بجاولا

 نمتؤملا ةسسؤم :ضايرلا

 .ها١541١ ءرشنلل

 يرامغلا دمحم نب هللا دبع

 :هيف بتك ام ىلإ فاضي

 درلا يف يراقلا ةفحت

 نب دامح / يرامغلا ىلع

 -. ىراصنألا دمحم

 ءالعملا ةبتكم :تيوكلا
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 :دعب ةئلاثلا ةلاسرلا وهو)

 نمض (...رتسلا فشك

 . هعومجم

 يف هل باتك ىلع هيف در
 لسرلاو ءايبنألاب لسوتلا
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع

 نيسح نب ميدن هللا دبع
 رسجلا

 0م 56:)(هآ5١ 890 0(

 ءماشلا سبارط يتفم

 .فّنصملا «ةمالعلا ملاعلا

 . يضاقلا «ركفملا

 . رسجلا

 .لانيط .عماج يف سّرد
 يف يعرشلا ءاضقلا ىلوت |

 ىلإ 105 نم سلبارط
 ماع يف بختنا .ه15

 سبارط نع ابئان ه6

 «ينانبللا باونلا سلجم يف

 عطقنا مث «هدلبل ًايتفم مث
 ىقلأف «ىملعلا طاشنلا ىلإ

 ءابتك فلأو «تارضاحم
 .رعشلا مظنو

 داعأ ه١7861١ ماع يف

 يتلا سلبارط ةديرج رادصإ
 اهريرحت ةسائر ىلوتي ناك

 نيسح خيشلا هدلاو هلبق نم

 خيشلا هوخأو ءرسجلا

 ةدع اهردضي لظو ءدمحم

 هيلإ ده ىتح .«تاونس
 يف يعرشلا ءاضقلا بصنمب
 00 هال ماع

 حرشال ريهشلا هباتك فلأ

 ماع «تابوقعلا نوتاق

 ناك امدتع ءه6

 فانئتسالا ةمكحمل ًاراشتسم

 يف ًاوضعو «توريب يف
 .يلدعلا سلجملا



 ىجاتلا يركش ديحملا دبع كب رسجلا نيسح نب ميدن هللا دبع

 يجاتلا يركش ديحملا دبع | كلذ دعب تلاتتو

 ةفسلفلا يف ؤججوملا
 . ةيبرعلا

 نيب ناميإلا ةصق

 «نآرقلاو ملعلاو ةفسلفلا

 .يمالسإلا بتكملا عبط

 يف ةايحلا بدأ

 .مالسإلا

 نآرقلا بيرغ

 . هتاهباشتمو

 ملعلا يف مالسإلا 9

 تدجُو ام ليئارسإ -

 ناميإلا نيب انبابش
 .نيدتلاو

 «ًاناجنم هبتك عزوي ناكو

 «ناميولا ةصق) هباتك ىقالو

 نم ظّرُقو ءًاريبك ًاجاور
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 ماودك 50 :)(ه5 ىققق)

 .يوبرت «يوغل

 يف ءةفورعم ةرسأ نم

 افاي نم برقلاب نينح يداو
 نيطسلف ةبكن دعب درش
 ىلإ رمألا لوأ أجل ©4

 هليصحت لمكأف ءرصم
 ىلإ لاحرلا دش مث «يملعلا

 ةعماجب قحتليل ايناطيرب

 اهنم لصح ىتح دروفسكوأ
 ةنس يفو .ريتسجاملا ىلع

 ًارضاحم ًاذاتسأ نيع
 ةعماجب ةيبرعلا ةغللا يف
 يقرشلا لامشلا يف ماراد

 هيلإ دهعو ءارتلجنا نم

 بالط نم ةبخن سيردت
 ظحالف «نيمدقتملا ملعلا

 ةغللا مهملعت ةبوعص

 لكش ةصاخو ؛«ةيبرعلا

 ثيح ءاهتاكرحو فورخلا
 نودب عبطت ًابلاغ اهنإ

 بلاظطلا كبري امم ءلكش
 قطنلا فرعي الف يبنجألا

 اهيلع نودت مل اذإ حيحصلا
 رمألا اذه راصف .تاكرحلا

 !لغاشلا هلغشو هسجاه

 ةقيرط ىلإ ىدتهاو
 ةباتكلاو ةئجهتلل ةديدج
 لكشلا ىلإ ةجاح امنود

 هتقيرط ىمس دقو «ميدقلا

 ««ةيعامسلا ةيبرعلا» ةديدجلا

 هذه ىلإ هلوصو نلعأو
 سيردتلا ةئيه مامأ ةجيتنلا

 ةيقرشلا تاساردلا دهعم ىف

 سداسلا يف ماراد ةعماجب
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 يف اهاقلأ ةرضاحم حرتقملا

 ًاصيصخ ةدقعنملا ةسلجلا

 مامأ ةديدجلا ةقيرطلا ثحبل

 يف ةباتكلا ريسيت ةنجل
 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم
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 نمضتي ًاباتك ردصأ دقو

 يف يقيبطتلاو يرظنلا هجهنم
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 ةقيرط :ةيعامسلا ةيبرعلا

 -. ةباتكلاو ةئجهتلل ةديدج
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 ءهها8#6٠ ءفلؤملا
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 بسح هباتك ناونع أرقُيو
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 حلاص نسحملا دبع

 يتأجهتلا يل نوتديدج
 !يتباتكلاو

 «ندنل ىف هتافو تناكو

 . كراب تنجير

 حلاص نسحملا دبع
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 ةتحبلا مولعلا يف ثحاب

 . ةيقيبطتلاو
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 ةعماجب تابوركيملا
 رظنلا قيمع .ةيردتكسإلا
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 هلعج امم «ةريثك ًانايحأ هكف
 هنارقأ نيب ةديرف ةناكم اذ

 كلسو :نييميداكألا ءاملعلا
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 ةظاكع -”تابتكم
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 يعابسلا دمحم معتلا دبع

 ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا

 ءهرشنلاو ةعابطلل

 . ضصا_'ثال ه6

 .(7ا/ ؛ةيبرعلا ةبتكملا)

 كلملا) لجرلا اذه

 :ةرهاقلا . (زيزعلا دبع

 ء2ها58١ «لينلا ةعبطم
 .صال16

 يعابسلا دمحم معنملا دبع

 لليل 518١1)(ما ا 0

 « يئانغ رعاش «يركسع

 1 . صاق

 جرخت ءاطنط يف دلو
 ماع ةيبرحلا ةيلكلا يف

 هسفن عضو م١0
 ةروشثلا فادهأ تحت

 ةدع ىلوتف ؛ةيرصانلا

 . ةساسح. بصانم

 باوبألاب همسا طبترا
 بدألاو) 1 ةيفطاعلا

 قحتلا نأ ذنم (فوشكملا

 21948 ماع فسويلا زورب

 ةديرجب هرارقتسا ىتحو

 فصتنم يف ةيروهمجلا

 ؛ةيداليملا تانيسمخلا

 نيبرطملل يناغأ بتكو
 ىلإ ةفاضإلاب «تابرطملاو
 .ةينطو يناغأ

 باهولا دبع
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 ءامنيسلاو ةعاذإلل بتك
 ةيصصق ةعومجم ردصأو

 ىف «ءاقشلا سونك» ناونعب

 دعب يبهذلا باتكلا ةلسلس
 .©7ه1ا/8٠ ماع

 دمحأ

 ينوباصلا

 (ماقخا -1١11١1)(ه1 ل

 قشاع «سّرردم «بيدأ

 .بتكلل

 نم بدألا يف ةزاجإلا

 راد ةداهشو «ةرهاقلا ةعماج

 ةغللا سّرد .ايلعلا نيملعملا
 .بلح تايوناث ىف ةيبرعلا

 ةسيفن ةبتكم هيدل تنوكت
 فالآ ةثالث نم رثكأ اهيف

 ءاهمظعم أرق ءدلجم

 عنصو ءاهرثكأ ىلع شمهو

 ىلإ اهادهأ دقو .سراف اهل
 مولعلاو بادآلا ةيلك

 .بلح ةعماجب ةيناسنإلا

 : هتافلؤم نم

 :ماصع -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .ةياور

 /م) ١١/٠ ع ةيروهمجلا )00(

 .(ها 15 /ه

 ضهيون جاجع

 . 20ص 746 هلال

 .وحنلا ىف بابللا -

 «قرشلا ةبتكم راد : توريب

 .ص 15 هلو

 .نيواودو ءارعش -

 هققح :تافلؤملا نويع -

 هيشاوح ىف دازو هلمكأو

 دومحسم هتعابط ىلع فرشأو

 .ها١4؟ «يروخاف

 ضهيون جاجع

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 سلجملا يف لمع

 «نيطسلفب  ىلعألا يمالسإلا
 ناكو ءةاماحملا سرامو

 راد يف يبرعلا مسقلل ًاريدم

 ريدم مث «ةينيطسلفلا ةعاذإلا

 ريدمو «ةيندرألا ةعاذإلا

 ةموكحلا يف تاعوبطملا

 بصنم لغشو «ةيندرألا

 ناويدلا سيئر دعاسم

 .ناّمع يف يكلملا

 ةلجم بحاص وهو

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم (؟)
 الا ع ةروثلا 25955 ص

 .عم (هاذ1 ال

 يخأ نم ةيفارجويلبب تافاضإ
 .روث دمحم



 ديرف نيدلا زع

 «ةيعوبسألا «برعلا»

 سدقلا يف «برعلا ةعبطمو
 .ماو"" ةئس ذنم

 ش : هتافلؤم يف دازيو

 يسايسلا ماظنلا -

 خيشلاو يخونتلا ةريس 3

 . وه «لضافلا

 .ةعاذإلا ثيدح د

"1. 

 لامج ريمألا يخونتلا -

 خيشلاو هللا دبع نيدلا

 .لاله وبأ دمحم

 روصنملا رفعج وبأ

 .©"'نانبل ةبورعو

 ديرف نيدلا زع
 (ماؤوا 0 :)(هل 4075 تحد)

 .يفارغجلا ملاعلا

 .رصم نم

 بتكل مدقو عجار

 هتافلؤم نمو .ةديدع

 :ةصاخ

 ايقفارغجالا لوصأ

 هباتك. نم ةقباسلا تامولعملاو (1)

 .ريخألا

07+66 

 عم كارتشالاب) ةيداصتقالا

 ت5 ط ت.(رصضت ديس

 ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا
 .ها"5ا/ ءقةيرضملا

 :ةنسلا نم فوطق 8

 عماوجلا ملكلا نم تاراتخم

 : ةرهاقلا -. عئاورلا مكحلاو

 ه8 .ماصتعالا راد

 .جمأ

 :سنوت :ىرخأ ةعبط

 .ها1٠85"  «ةمالسوب راد

 يلتيرجلا دمحأ يلع

 (ماوحا -ا؟1(هل ا ا

 .داصتقا ملاع

 .ةيردنكسإلا يف دلو

 نم هاروتكدلا ئلع لصح

 .19441/ ماع دروفسكأ ةعماج

 ةئيهب قحتليل.رصم ىلإ داع

 يف ةراجتلا ةيلكب سيردتلا
 ديدعلا لغش مث ..ةرهاقلا
 نواعت نأ دعب بصانملا نم

 ضعب يف وينوي 3 ةروث عم
 ريزول ًابئان ناكف «تارتفلا

 ماع اهل ًاريزو مث «ةيلاملا

 عم فلتخامث « 4

 ثادحأ باقعأ يف اهتداق

 دعي ملو «ةريهشلا سرام

 يموكح بصنم يأ لغشي
 بصتنم ضفرو .كلذ دعب

 نيمأ يلع ظ

 نم رثكأ داصتقالا ريزو
 . ةرم

 ًأمّوقم ًالثمم هنييعت مت مث
 عباتلا ةيلودلا ةئيبلا جمانربل
 ةياهنب ةدحتملا ممألل

 ًاسيئر مث ؛تانيتسلا
 ماع يداصتقالا رمتؤملل

 4 ١.

 ةبتكملا ىلإ فاضأ

 «تافلؤملا نم ديدعلا

 يفرصملا ماظنلا نع اهمهأ

 يفرصملا ماظنلاو ءرصم يف

 خيراتو «ةيبرعلا لودلا يف
 دمحم دهع ذنم ةعانصلا

 يداصتقالا خيراتلاو «يلع

 .1955 1١94819 نيب ةروثلل

 ميدقت ىلع ًامزاع ناكو

 رود هيف .لوانتي ديدج باتك

 يف ومنلا لحارم نابإ داسفلا
 تحت ملاعلا نادلب ىتش
 يف وأ «لئاضف يف» ناونع
 ١ . ©«داسفلا حدم

 نيمأ يلع
 (ماقالك 0 00)(هلؤك د

 . ىفحص

 .ماؤكا



 شلش يلع

 . مويلا

 يفحصلا قيقش وهو 1

 . ؟نيمأ ىفطصم» فورعملا

 :هيف بتك اممو

 :نيمأ يلع ََ

 / ةسردمو ..ةيصخش

 :ةرهاقلا .ةطلز هللا دبع

 فه كو «فراعملا راد

 .(؟١6 ؛أرقا) . ص175”

 نيمأ يلع رارسأ -

 :ةرهاقلا -..ةشوش ديسلا

 ءمويلا رابخأ ةسسؤم
 .صكاالا فها ةا/

 : هتافلؤم -نمو

 : ةرهاقلا -.عيبلل راكفأ -

 ءه1١ا/- هع مويلا رابخأ راد
 . (مويلا باتك) -.صا_/١6

 راد :ةرهاقلا .ءاعد

 ها84# :هفراعملا

 ؛أارقا» -.ضصا1

 .(صالك٠

 -.ىفنملا يف ..ةركف

 «فراعملا راد :ةزهاقلا

 .ها6

 ل"دك

 شلش يلع
 : هتافلؤم يف دازي

 نيب نراقملا بدألا

 ةيكيرمألا نيتبرجتلا

 راد :ضايرلا .ةيبرعلاو

 ء.ةيفاقثلا لصيفلا

 11 ءه-ها606

 .«هتافو دعب ردص) ص

 يريرغد هدبع نب يلع
 (م#1519 190/1 2 ضف

 . كراشم ةيعاد

 ريراغدلا ةيرقب دلو
 نازاج ةقطنمل ةعباتلا

 لئاوأ نم ناك .ةيدوعسلاب

 لحارم لك يف نيحجانلا
 ىلع ليصح .هتسارد

 لوصأ مسق نم ةزاجإلا

 ةعيربشلا ةيلك يف نيدلا
 نم ريتسجاملاو ءاهبأب

 .ضايرلاب مامإلا ةعماج
 يمالسإلا دهعملا يف سرد

 يف كانه مهاسو «يتوبيجب
 .ريخلا لامغأو ةوعدلا.

 هتلاسر لمكي نأ لبق يفوت

 يف تناك يتلا هاروتكدلا يف

 ديعولاو دعولا» :عوضوم
 :نيفلاخملاو ةنسلا لهأ نيب

 . ؛ةنراقم ةسارد

 هللا بسح دمحم يلع

300 
 : هتافلؤم

 ءوض يف ةديقعلا لوصأ

 ةلاسر)» صصنقلا ةروس

 . (ريتسجام

 لمألا :ةدج .ةمألا ةايح

 «ةينورتكلإلا ةعابطلل

 .33ضصامخ4 ءه 5

 ماقام -18646)(مالثوم 195

 : لضاف ملاع

 ةنيدم يف دلو

 قحتلاو ء.ةيليعامسإلا

 ءاضقلا ةسردمب مث ءرهزألاب

 ةسردمب مث ءيعرشلا
 يف ًاسردم لمع .مولعلا

 ةسردمو ةيموكحلا سرادملا

 ءاذاتسأ راصو ءمولعلا

 ةعماج يف ةيلكلل اليكوو
 . ةرهاقلا

 ىلإ هتلاحإ دعب لمع
 ةعماجب ًاذاتسأ شاعملا
 ةعماجب مث ءموطرخلا
 ًاراشتسم مث «تيوكلا

 .برعلا نولواقملا ةكرشب

 نم ةقباسلا تامولعملاو قلز

 .روكذملا باتكلا ةمدقم



 /07 يناسملتلا حاتفلا دبع رمع

 «ثاريملاو هقفلا لوصأو

 روسلا ضعب ريسفت يفو
 :اهنم 10ةيئآرقلا

 ملعي ِِيَو لوسرلا -
 ةجح يف مهكسانم سانلا

 :ةرهاقلا 25 ط -.عادولا

 ءىبرعلا فقثملا راد
 ١ .ه8

 نيجوزلا نيب ةقرفلا -
 ةدع نم اهب قلعتيامو
 ام نمضتي ثحب :بسنو
 اذه يف نوكي نأ يغبني

 يف حالصإ نم عوضوملا
 .ىمالسإلا هقفلا دودح

 «ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا
 ١ .صا*0 فمها

 عيرشتلا لوصأ 95

 ةعبطم :ةرهاقلا -. يمالسإلا

 ءيهاالالا ءمولعلا
 .ضصل

 ("9ةشير وبأ عفاش رمع

 مااري) ١ك ع رابخألا 222

 .(ها1404

 ءارعش :هشماوه يف دازي ()

 ريهاشم ؛١١١ ةيروس

 نيرشعلا نرقلا ءافرظو

 4عيجفخحلا 1

 (ها5١41 ةرخآلا ىدامج)

 ١١. ص

 : يناسملتلا ىفرنا © .

 :هيف بتُك ام ىلإ فاضي

 ...يناسملتلا رمع

 ء[ن.د :ةرهاقلا] . ًاعادو
 ْ .صاقق١

 ىبحي رمع

 م1 5١1:؟)(هللؤأك ل190١

 .يوغل ءرعاش « بيدأ

 1 . سّردم

 سّرد .ةامح ىف دلو

 تايوناث ىف ىبرعلا بدألا

 ضورغعلاو وحنلاو ءبلح

 هافن دقو ءاهتعماج ىف

 «نيرحبلا ىلإ نويسنرفلا
 .دنهلا ىلإ هوفث كانه نمو

 . .ةيروس ىلإ داع مث

 : هتافلؤم نم

 -..رعش :معاربلا -

 «ةيملعلا ةعبطملا :بلح
 .صآل٠ 5ك

 ضورعلاب يفاولا

 :هتمجرت رداضم ىلإ فاضي (9

 مة لل ع مارهألا

 عرابخألا (ه 5

 مة لكنت

 ع ةيروهمجلا (هاكعك

 /ة4/ ” يبطل

 عظاكع .((ه4065

 .(يازنك /مة/18) الكذا

 يدلاخلا ميلس ةربنع

 يزيربتلل / يفاوقلاو
 عم كارتشالاب قيقحت)

 :بلح -.(ةوابق نيدلا رخف

 ءةيبرعلا ةعبطملا
 .ضصاوا) ه8

 ءالمإلا ليهست

 ؛(نيرخآ عم كارتشالاب)

 . 9١مل

 ءرعش :يرمع بارس

 .هاا"ؤو١

 -.ىيحي رمع ناويد

 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد

 بها ك5

 . جما

 مجارت ةعومجم هلو

 تارضاحمو تالاقمو

 يف باتكو «تالحرو

 نم ةعومجمو ءوحنلا
 ءارعشل ةمجرتملا دئاصقلا
 000 ا ا 0
 .*"*”سرفو كارتأو نييسنرف

 يدلاخلا ميلس ةربنع

 (ماو45 د0 0(ه 1405 50)

 ةيعاد «؛ةمجرتم «ةبيدأ

 .ةأرملا ررحت ىلإ

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم قفز

 فران ع ةروشلا هال ص

 هتدالوو . (ماة41/ ناسين)

 ريخألا ردصملا يف

 .م



 ةبطيصملا يف تدلو

 اهسورد تقلت .نانبلب

 «ةيناتحتلا اطسبلا يف ىلوألا

 ةرمث ةيعمج» ةسردم يف مث

 يف مث ...«ناسحإلا
 «ةيريخلا دصاقملا ةيعمج

 .فسوي رامو

 تبهذ ١978 ماع يفو

 ةغللا ةساردل ارتلكنا ىلإ
 كانه تعلطاو «ةيزيلجنإلا

 «برغلا لاوخأ ىلع

 ةكرحلا تالاجرب تقتلاو

 .ىفنملا يف ةينطولا

 تايعمجلا تسسأ

 «ةيحالصإلا تايدتنملاو

 تاوطخبلا يف. تمهاسو
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 تسسأو «ةركابلا ةيئاسنلا

 ةنس «تايتفلا يدان»

 «ةيئاسنلا ةيعمجلا»و « 17

 ىملس عم 474١1ماع
 يف بتكت تأدبو . غئاص

 ىلع تفرعت ثيح ء«مارهألا

 يف ةيرصملا ةمصاعلا
 تكراش .970١و 5

 تاطاشنو تاعامتجا يف

 نيطسلف يف ةينطولا ةكرحلا
 .اهلاضن يف ةأرملاو

 «تايعمجلا ىلإ تمضنا

 «تارمتؤملا يف تكراشو

 تاوذ ءاسن تقداصو

 . "ةناكمو بصانم

 :اهراثآ نم

 )١( ؟"04# ع راهنلا )١6/ه/

 .(ماؤحك

 سوريموه ةذايلإ
 «سدقلا ..(ةةمجرت)

 ..19841/ ةرهاقلا مث 5

 ليجرف / ةذاينإلا
 ل#ط  (ةمجرت)
 ملعلا راد :توريب

 ءهها٠٠5 (ءنييالملل

 :4 طاو) صا

 .(ه 6

 -. (ةمجرت) ةسيذوألا

 مث :م1947 .سدقلا

 .مم6

 نيب تايركذلا يف ةلوج

 : تورتيب -. نيطسلفو نائبل

 ءهرشنلل راهنلا راد

 .ما14



 سرطب سراف 7 يبكارملا يلوتم يداف

 يبكارملا يلوتم يداف
 (ماقمحلا -146:)(ه1401 1

 ةزيجلا ةظفاحم نم

 ىلع لصح .رصمبل

 .سمش نيعب بادآلا ةيلك

 عوضوم يف ريتسجاملاو

 .«لجيه دنع ةلودلا ةركف»

 .مكاحملا يف ةرتف لمع

 ةيفحصلا هتريسم أدب مث

 ةيداليملا تانيعبسلا ةياهنب
 ةديرج يف ثداوحلا مسقب

 همسا طبتريل ةيروهمجلا

 اياضقلا نم ددع ةيطغتب

 باب هل ناكو .ةريهشلا
 ةياكح» ناوئعب زيمتم
 يف كراش امك .«ةميرج

 ةديرجلاب ةيبدألا ةحفصلا

 ةدع اهلالخ ىرجأو ءاهسفن

 نيركفملا رابك عم تاراوح
 . ءابدألاو

 (ف)

 ةزاصع نمضتي ًاباتك دعأ

 يف نودسفملا) ناوئعب هركف

 يف رشني ملو «ضرألا

 .  هةتايح 200

 سرطب سراف

 (مادح؟ اكدت /(ها 01

 .يرجهم رعاش

 دودح ىلع ةعقاولا

 .اعردو ءاديوسلا ىتظفاحم

 ةيدادعتسالا ةيلكلاب قحتلا

 ماع سدقلا يف ةيكيرمألا
 ةروثلا عالدنا دعب <

 ىلإ رجاه ىربكلا ةيروسلا

 «شيعلا بسكل ليزاربلا
 لالهلا تالجم علاطي ناكو

 .اهريغو نونفلاو فطتقملاو

 يف هرشنو «رعشلا مظن

 تالجسملاو فحصلا

 .م1548 /؟/ ةيروهمجلا )١(.

 .ةيرجهملا

 ةبصع يسسؤم نم وهو
 يف يبرعلا بدألا

 «ليزاربلاب ولواب ناس
 ًاسيئر 198٠ ماع بختناو

 . اهل

 :ناونعب باتك هيف ردص

 :سرطب سراف رعاشلا
 نامعن رايتخا / ليزاربلا
 راد :قشيمد . برح

 بها 5١ .ةفاقثلا

 نم تاسبق)- . صا44

 ١(. ؛يرجهملا بدألا

 :ناونعب رعش ناويد هلو

 :ايليزارب . ءاونأو ءاوضأ

 «ةرانتملا ةديرج ةكرش

 ."”صلالا ه7

 رايأ) ةيعوبسألا ةفاقثلا (0

 "م ب ")ص (ماؤلا

 .رول دمحم يقيقش دادعإ



 قزر يحتف

 قزر يحتف

 (ماقخلا 1550ه و 6

 ررخعم (يبرح لسارم

 . يركسع يفحص '

 .ةيليعامسإلا يف دلو
 ةفاحصلا مولبد ىلع لصح

 أدب ء.1405 ماع ةيلهألا

 ًالسارم ةيفحصلا هتريسم

 ةيروهمجلا ةفيحصل

 علطمب ةيليعامسإلاو
 مث «ةيداليملا تانيتسلا

 رابخألا ةديرج ىلإ لقتنا
 ءاهلالخ نم همسا عمليل

 ةانقلا ةهبج يف لمع ثيح

 ١9850 برح نيبام

 .ًايبرح ًالسارم 191/#و

 لالخ نم ًازراب ناكو

 ىلإ ١9581 نم نييفحصلا

. ١1485 

 نم ةعومجسم مدقو

 ىه «بتكلا .

 ءئءعائثيس تايعابر

 .جأ

 عقوملا :سيوسلا ةانق

 . خيراتلاو

 . سيوسلا ةأنف رسج

 ٠لا

 مهنع برغت ال ءابدأ

 . سمشلا

 ةفاحصلا لوح رخآو

 156 دادتما ىلع ةيرصملا
 عئاقولا رودص ذنم ًاماع

 .18378'2 ماع يلع قفز

 دومحم - يلمرلا يحتف

 يلمرلا يحتف

 يناطحقلا دهف
 (ماكم١ :20)(هل5090 تتد)

 يسايس ؛خّرؤم «بتاك
 . ءىوانم

 ةرسألا دض تاباتك هل

 يف مكحلا ماظنو ةكلاملا

 راصن داؤف

 (ماوالك -4١51١1)(هالث55 50

 نييعويشلا زربأ دحأ
 . نيينيطسلفلا

 نادولب ةدلب ىف دلو
 ةقطنم ةروث داق .ةيروسلا
 (1988) ليلخلا - سدقلا

 .م1988 /١/7؟ ةيروهمجلا )١(

 يلئاولا لصيف

 ينيسحلا رداقلا دبعل ًافلخ

 ىدحإ يف حرج يذلا
 ةكرح يف كراش .كراعملا
 .يناليكلا يلاع ديشر

 لامعلا رمتؤم» سسأت نيحو
 بآ) «"نيطسلف يف برعلا
 ًاماع ًائيمأ بختنا 6
 ةيبرغلا ةفضلا مض دعبو .هل
 ًانيمأ بختنا ندرألا ىلإ

 يعويشلا بزحللا ًاماع
 (4 رايآ لوأ) «ىندرألا

 هسيسأت نع تنلعأ يذلا

 .«ينطولا ررحتلا ةبصنعا
 ىتح اذه هبصنم يف لظو
 ءادب هتباصإ رثإ هتافو
 . '"”ناطرسلا

 باتك ىلع تفقو
 «تاحفلو تاحفن» :ناونعب

 سجرج داؤف هفلؤمل

 راد :توريب - راصن

 مها#"8# (.ءةفاقتثلا

 وههلعلقف 2«صالا' ا

 . .دوصقملا

 يلئاولا لصيف

 (مادخا ١1؟790(ها14017 141

 .راثآ ملاع

 ةيفارغجلا ةيخيراتلا ةعوسوملا (؟)
 لوكا



 يلئاولا لصيف هما يلئاولا لصيف

 4 ءدادغب . ميدقلا | عيراشمو قارعلا راثآ ناك .فجنلا ىف دلو

 م ره ِي 4 ري .جما ءها#"حإال | قرهاقلا  -.ىرلا | «قارعلاب راثآلل ًاماع ًاريدم

 1 دقت .ها#"48 | دادغب ةعماجب ًاذاتسأو
 - رموس ٠ةلجم مي -

 بح تيوكلا
 لارا ادغب ّ 0 محاصو «ءتيوكسلاو
 200701 .قارعلا يف نويشاكلا - .ةقيمع ةيراثآ تاسارد

 مجعم ء(ه4 #6 مرحم)

 .ه:09 /7 نييقارعلا نيفلؤملا



 يقيّدّصلا دمحأ نب مساق

 يقيّدّصلا دمحأ نب مساق

 مال ١1 0)(هاةم/ل 00(

 . ىعفاش هيقف

 «ناريإب ةجنل ةنيدم نم

 نم يقرشلا لحاسلا ىلع
 تارامإلا لباقم جيلخلا

 هدلاو ناك .ةدحتملا ةيبرعلا
 ىلع جرخت «ًاريبك ًاملاع
 ءاملع هيدي

 ىفلذي

6 

 .(هاملا# تن

 ىلع هرمأ لوأ يف ملعت

 «يشبحلا نامأ خيشلا دي

 نسح دمحم خيشلاو

 ىلإ لحر مث ؛يربنقلا
 كانه ذملتتو زاجحلا

 ءاملع رابك نم عفتناو

 عجرو .نيفيرشلا نيمرحلا
 سيردتلا . ىلوتو ءةجنل ىلإ

 ةيدمحألا ةسردملا يف

 قلخ .هيدي ىلع جرخت ىتح

 ةنس يبُد ىلإ رجاه مث
 ىلإ كانه ىقبو هه"

 ١ . هتافو

 . ؟”ديحوتلا

 )١( ص ةجنل خيرات 47 57



 يناتسغادلا مظاك فلي نيساي بتاك

 )كر

 دمحم - يناتسغادلا مظاك 200 نيساي بتاك

 ثداوحلا :هشماوه يف دازي ()

 .(ماكمج اا /16) 1565عا
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 22 يق 5 َ ٠

 م14 550 )(ه1429 560)

 . مجرتم «ذاتسأ

 :شماهلا ىلإ فاضي (؟)

 ١51754 )١/ ع ةيروهمجلا

 .( اا

(0 

 /لؤافتلا ءوأ ءديدناك - بدألا ذاتسأ .رصم نم

 ةبتكم :ةرهاقلا . ريتلوف | ةعيماجب ىسنرفلا

 ءةةيرصملا ولجنألا لي يردنكسإلا

 .هالالككك

 : همجرت اممو



 رارش وبأ دجام

 رارش وبأ دجام

 ةسارد هيسنف .تردص

 ينيطسلفلا بيدألا :ناونعب

 ؛ينويهصلا بدألاو

 راعشأ ىف ىنيطسلفلا

 وبأ دجام ؛؟ناقوط ميهاربإ
 /هصصيق لالخ نم رارش

 :م .د .. ةطسألا لداع

 «سبمش تاروشنم

 .صا9١٠و هاذ

 يزارطلا دمحم رشبم
 - :هتافلؤم ىلإ فاضي

 يف اهقوقحو ةأرملا -

 راد :توريب -. مالسإلا 1

 هاو «ةيملعلا بتكلا

 .ص'ا_؟قا/

 ةيوبنلا ةريسلا .نم ةذبن -

 ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 عم قيحتلا لمكأو
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 )مَ

 بناجألا تافارتعا

 . اهيلع نيفصنملا

 ءفلؤملا :ةرهاقلا

 ه4

 يوارقع نم
 (ماقخاك -5١1؟1)(ه115 115

 .٠ يوبرت

 لان .لصوملا يف دلو

 يف سويرولاكبلا ةداهش
 ةعماجلا نم بادآلا

 ةنس توريبب ةيكيرمألا
 ًاسيئر ناكو م14

 .اهيف ىقثولا ةورعلا.ةيعمجل
 يف هاروتكدلا ىلع ليصح

 ايبمولوك ةعماج نم ةيبرتلا
 .ةذتاسأ ىلع كانه سردو

 نوج فوسليفلا مهنم

 قارعلا ىلإ داع .يويد

 نيملعملا رادل ًاديعم لمعو

 ًاريدم مث «دادغب يف ةيلاعلا

 .يلاعلا .ميلعتلل ًاماع

 يوارقع ىّنم

 لودلا نم ديدعلا راز

 عاضوأ ةفرعمل ةيبرعلا
 هتعدتساو ءاهيف ميلعتلا

 سيراب يف وكسنوألا ةمظنم
 ميلعتلارشنب متهاف

 قارعلا ىلإ داعو «يمازلإلا
 اهتعماجل سيئر لوأ نوكيل

 .م168 6ع

 ًابرغو ًاقرش فاط
 ةرم وكسنوألا عم لمعو

 لود ىلإ بهذو «ىرخأ

 عستلا ايسآ قرش بونج
 ميلعتلا عوضوم ةساردل
 ..اهيف ةيمنتلاو ىلاعلا
 ةعماجلا يف ًاذاتسأ ؟قتساو

 ًاسيئر مث توريبب ةيكيرمألا
 ىلإ ١9575 نم ةيبرتلا ةرئادل

 ىقبو 0191/١ ةنس هدعاقت
 نم ديدعلل ًايوبرت ًاراشتسم
 تاعماجلاو ةيبرتلا تارازو

 برغملاو قرشملا يف
 . ىبرعلا



 ةبهو يدجم

 ةديدع تاساردو ثاحبأ هل

 ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب
 نم ددع يف ترشن ةيناملألاو

 ةيملاعلاتالجملا

 «ةصصختملا تاعوسوملاو

 ةدع هلو «ةريثك تازجنم كرتو

 :اهنم «تافلؤم

 وهو :ثيدحلا قارعلا
 لوألا مسقلل يبرعلا صنلا
 يتلا هاروتكدلا ةلاسر نم
 . .ةيزيلجنإلاب اهمدق

 / ةيبرعلاو ةيطارقميدلا -

 ةمجرت) يويد نوج

 ايركزعبم كارتشالاب
 ةنجل :ةرهاقلا . (ليئاخيم
 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 .(ماؤ4؟ 1: طاوقك

 ميلعبتلا عورشم

 -. قارعلا يف يرابجإلا
 . ما «دادغب

 قرشلا يف ةيبرتلا -
 فيلأت) يبرعلا طسوألا

 مم كارتشالاب
 نم همجرت ؛زويئام
 . (رطقب ريمأ ةيزيلجنإلا
 «ةيرصعلا ةعبطملا :توريب
 .صال45 ءه4

 كييردور عم كا

 «يبرعلا طخلا حالصإ
 .م606
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 1015 2.« توريب - جماربلا

 يف ميلعتلا نع ريرقت -

 «ةرهاقلا .  تيوكلا

 كل نا

 خيراتلا تاركذم
 داطغب - ميدقلا

14 

 ةبهو ىدجم

 :هتافو خيرات يف ظحالي

 يف ثدح#» باتك يفو

 هنأ 0 مويلا اذه لثم

 /5/54 خيراتب يفوت

 .م1

 ميهاربإ دمحم

 (ماقخا :5050:)(ه14025 550)

 . صصختم بيبط ١

 ءبلقلا ءابطأ ديمع
 يف بلقلا بط مسق ءىشنم

 . رصم

 : هتافلؤم نم

 /5/4) ا: عزاهنلا قل

 نيفلؤملا مجعم ء(ماذحك

 ما نييقارعلا

 يريدسلا دمحأ نب دمحم

 ةعماج :ةرهاقلا -. ضرملاو

 ءههاا"إل4 ءةرهاقلا

 . (ةرضاحم هلصأ) ص5

 يريدسلا دمحأ نب دمحم

 (ماقال )هلة

 رعاش «ةيوار ءريمأ

 لآ نع ءارادسلا نم

 رساودلا نم ءدياز

 « ةددعتم هبهاوم .ةيدوعسلاب

 29©2فراعملا ةرفاوتم

 :هتافلؤم نم

 همه «ةيدوعسلا

 .صالاص 5

 .ءارمحلا ةعمدلا

 ةينطولا رادلا :ضايرلا

 بها .«ةيدوعسلا

 . صا[ 6

 دمحأ نب دمحم ناويد

 «ىناهفصألا راد :ةدج .*

 .ضصال#4 غ4

 ١/ نييبعشلا ءارعشلا مجعم قفز

 رابخأو ثادحأ نم فحل

 184/1١ ةيبرعلا ةريزجلا



 .ءادحلا

 . ةيديازلا ةمحلملا -

 (ماقحإل 5:0 :)(ه51١/ 10 .:(

 سدنهم .٠

 قفز 8 :
 .'''رصمب نطقلا ريبخ

 .ءالؤه نيب يتايح تشع

 «مارهألا ةعبطم :ةرهاقلا

 .ضصالا ءه 4

 :رماس لت :ًاضيأ هلو

 ةثالث يف ةيزمر ةيحرسم
 سلجملا : ةرهاقلا -.لوصف

 نونفلا ةياعرل ىلعألا

 هها47 0 ءبادآلاو
 رشن عورشم) -.صاا/ه

 .(5 ؛لوألا باتكلا

 سينأ دمحم

 (مادحك -١؟؟؟)(هل)405-1941)

 .رصاعم خّرؤم

 ناك .ةرهاقلا يف دلو

 ماع سناسيللا يف هتعفد ل وأ

 يف خيراتلا مسقب 44

 ىلإ رفاس .ةرهاقلا بادآ

 )١( مويلا اذه لثم يف ثدح ١/
44 
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 ةيسارد ةثعب نمض ندنل

 هاروتكدلا ىلع لوصحلل

 ةعماج نم اهزرحأ يتلا
 مساب هثحب نع ماهجنمرب

 رصمب يناطيربلا مامتهالا»

 مث ؛رشع نماثلا نرقلا يف

 ةلصاومل رصم ىلإ داع

 ةفاحصلاب هتلص تدطوت

 ثاحبألا مسق سأرو

 امك .ةيروهمجلا ةديرجب

 ةديرجب خيراتلا زكرم سأر
 سيئرل ًابئان لمعو «مارهألا
 ناكو «بتاكلا ةلجم ريرحت

 تكراش يتلا ةنجللا نمض

 (ينطولا قاثيملا) ةغايص يف

 وهو .خيراتلا ةذتاسأ نم

 نيمتنملا وأ نيمتهملا نم

 ريسفتلا ةسردم ىلإ

 . خيراتلل يعامتجالا

 .ةديدع تافلؤمهل

 : لثم

 ةروث قئاثو يف تاسارد

 ةيرسلا تالسارملا 8

 , ةروث « يمهف نمحرلا دبعو

 ءاهروذجو ويلوي 7
 ىفطصم خيرات نم تاجفص

 نع ةديدج قئاقح «لماك
 خيراتلا ةسردم «يتربجلا

 رصنعلا يف يرصملا

 عمتجملا روطت «ينامثعلا

 ىلإ عاطقإلا نم يرصملا
 .ةرهاقلا قيرح ءويلوي ةروث

 , '7ثيدحلا

 : ًاضيأ هلو

 قرشلاو ةينامثعلا ةلودلا -

 .(1615-1915) ىبرعلا

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا

 ء.ها#"ة .ةيرصملا

 . جما

 ىف ١9447 رياربف 5

 -.يسايسلا رصم خيرات

 /؟6) 554754 ع مارهألا (0

 و (الللها55 7

 مالرعو) ضاق

 يذلا ددعلاو .(ه5

 يف خرؤملا ددعلا مث هيلي
 ةيروهمجلا ءها407١ */١/

 ١/0/ الكؤؤ90 ع

 ١19484 عو (ه 4

 ” 2 لا ماوه

 /194) ٠١/١1 ع رابخألا

 ١١1ال014 عو (ها1105 7

 ةريزجلا ء.(ه5017١/ /1١/

 زور ء.(ه1125 50
 /4/8) "04 ع فسويلا

 عروصملا ماقفك

 (ها دال /1/1 ا

 امهيفو ءهيلي يذلا ددعلاو

 .ًالدج اراثأ هل نيلاقم رخآ



 سينأ دمحم

 .يلوبدم ةيتكم : ةرهاقلا

 راطيبلا نيدلا ءاهب
 (ماوالك -861١1)(ها"55 1000

 «بيدأ ,هيقف ءملاع

 ..حلصم «خرؤم

 ناكو .قشمدب دلو

 ىف أشنف .ًابيدأ ًاملاع هدلاو

 ءىدابم هيلع ىقلتو « هرجح

 ىلعو .ةغللاو نيدلا مولع

 ةزاجإلا لانو ءهرصع مالعأ

 ةيلقعلا مولعلا يف مهنم

 ىف اوضع ريتخا .ةيلقنلاو

 يف مث «ءءاملعلا ةيعمج

 «.قشمدب ءاملعلا ةطبار

 ةمامإلاو ةباطخلا ىلوتو

 ةعاقلا عماج يف سميردتلاو

 عماج ىف مث «ناديملاب

 . هتافو ىتح قاقدلا

 ففئاظو يف ز)زقنت د

 ) سّردو «نانبلو زاجحلاو:

 «قشمدب ةيعرشلا ةيلكلا يف
 ءايلعلا نيملعملا راد يفو
 دعبو «بادآلا ةيلك يف مث
 ىلع هطاشن رصق دعاقتلا
 ةيعماجلا تارضاحملا

 ناكو .ينيدلا سيردتلاو

 يملعلا عمجملا يف ًاوضع
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 ىلع ًافرشمو :؛يبرعلا

 ففقاومو تالحردهل

 تافلؤمو .ةبيط ةيملع
 .دودرو لئاسرو ( ةديدع

 ىدامج ةرغ يف يفوت
 قدرك ذآلإ

 . 0 ةرخ

 :هتافلؤم نمو

 / دمحأ مامإلا لئاسم -

 يناتسجسلا دواد وبأ

 .توريب ." ط -.(قيلعت)

 ظحاجلا / ءالخبلا
 . (؟قيلعت)

 وبأ / ةيبرعلا رارسأ -

 نب نمحرلا دبع تاكربلا
 -.(قيقحت) يرابنألا دمحم

 يملعلا عمجملا :قشمد

 ءهها#لالا/ل .ءىبرعلا
 .ض 5

 6 ثيداحأو تاملك

 عبارلا نرقلا يف قشمد مالعأ )١(

 «غ748 ص يرجهلا رشع

 ه8 ص مالعألا لئاسر

 نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات

 /" يرجهلا رشع عبارلا
14 

 راطيبلا دمحم نب ةجهب دمحم

 بتكملا :توريب

 ءهها984# «ءىمالسإلا

 .صا

 نيدلا ردص / يفوكلا

 يلوبناتسإلا يوارغنكلا

 عمجملا : قشمد -.(حرش)

 .اثلاإ د «ىبرعلا ىملعلا

 .هاالالا

 ةحفنلا ىف ةرظن
 .م19177 «ةيكزلا

  ةمغنلا ىلع ةحفنلا
 ّ .ةحئنملاو

 نم ثيدحتلا دعاوق

 يمسإقلا نيدلا لامج دمحم

 :ةرهاقلا -.(قيلعتو قيقحت)

 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 هاه” ةمدقملا

 .ص 46

 هتاقيلعتو يرثوكلا -

 ١ ط .(دومحلادمح

 «قورافلا راد :بفئاطلا

 .صودا هاآ٠5

 ةيدجنلا ةلحرلا

 ةايح نم روص :ةيزاجحلا



 ةبهو دمحم ىعباتلا دمحم

 :قشمد .ه8:١ ةيدابلا

 1 .ةدديدجل اةعبطنمل , ا

 .ها ال

 ةباحضلاو مالسإلا -
 ةعيشلاو ةنسلا نيب ماركلا

 -.(ةنسلا عومجم :نمض)

 .ن .د .ما.د

 ءارفصلا ناتفاقغلا
 ناونعب ردص مئ) ءاضيبلاو

 يف ثيداحأو تاملك

 . (يمالسإلا بتكملا

 ءفسوي ةروس ريسفت -
19 

 نبا مالسإلا خيش ةايح

 تاللاقمو تارضاحم : ةيميت

 :قشمد  -.تاساردو

 .ضصالللا ءههالم»

 ىلع نيبملا لضفلا

 وهو «نيمثلا رهوجلا دقع
 / ةينولجعلا نيعبرألا حرش
 يمساقلا نيدلا لامج فيلأت

 :توريب -.(قيقحتو ميدقت)

 ءها٠1١»“ (٠.سئافنلا راد

 . ص دالا/

 خيرات يف رشبلا ةيلح -

 هدجل / رشع ثلاثلا نرقلا

 - 4١ «راطيبلا قازرلا دبع
 ها
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 ةبهو دمحم ىعباتلا دمحم

 (ماوالك -1445)(ه195 تفل

 . ىفحص
3 

 «ةلزنملا ةريحب يف دلو

 .رصمب ةروصنملا نم هترسأو

 ةيريمألا ةسردملاب قحتلا
 ةءارق ىلع نمدأو . ةيئادتبالا

 .اهب رثأتو ةيبعشلا صصقلا

 نم ايرولاكبلا ىلع لصح

 ةيوناثلاةيسابعلا
 ًازيمتم ناكو ءةيردنكسإلاب

 ةغللاو خيراتلاو ايفارغجلا يف

 .قوقحلا سرد .ةيبرعلا

 ذنم ةفاحصلا ىف بتكو

 ةليوطلا هتلحر أدبو .. 1

 ربكأ أشنأف «ةفاحصلا يف

 رخآ» ءهرصم يف نيتلجم
 مث ,««فسويلا زور»و «ةعاس
 ربتعاو . .«يرصملا» ةديرج

 داور نم لوأ ًادئار

 . . ةفاحصلا

 :ناوئعب باتك هيف ردص

 ملقب / يعباتلا دمحم

 .دجملا وبأ يرسبسصص

 نواعتلا ةبتكم :[ةرهاقلا]

 ةفاحصلا مالعأ) . ةيفحصلا

 ,9(0©2 ؛ةيبرعلا

 اريل عافسويلا زور قف

 - رابخأ ءماومك /4/16)
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 يفيفعلا نيسح .دمحم

 يفيفعلا :ريسح لمحم

 (ماقحا هداة؟؟)(ها4ا ا "4)

 . ةهاكفلا ءابدأ نم

 :لماكلا ةهمساو «ىفيفع

 باهولا دبع نيسح دمحم

 . ىفيفعلا

 يف يتفزلا زكرمب دلو

 يفو .رصمب ةيبرغلا ةظفاحم
 سناسيل ىلع لصح ةرهاقلا

 مث 21944“ ماع قوقحلا

 هتريسم أدب مث «ةفاحصلا

 «ةعاس رخآ ةلجمب ةيفحصلا

 ناونع تحت ًاباب ررحو

 يف لماك ماع ةدمل لمع نأ

 لقتنا اهنمو «كحضا» ةلجم

 ًاباب ررحو «مويلا رابخأ» ىلإ
 «كاذو اذه» ناونعي .رخآ

 لقتنا تانيتسلا ةيادب يفو
 اهب ثكمو لالهلا راد ىلإ

 ررحي ناك «تاونس رشع

 ةلجمب رخاسلا بابلا اهلالخ
 ىنيب" ناونع تحت بكاركلا

 رابخأ ىلإ داع مث «كنيبو
 ًاديدج ًاباب ررحو مويلا

 لجس ؛طقف رابكلل» ناونعب

 ةرخاس افقاوم ةدع هيف

 ىف

 هتايح ةيادب يف ناكو

 روص راكفأ عضي ةيفحصلا
 مسري ناك يتلا ريتاكيراكلا

 .«ناخوراص» نانفلا اهمظعم

 نم ةيادب ةهاكفلا بتكو
 ناونعب ةيصصقلا هتعومجم

 ماع اهرشن يتلا «راونأ»

 ردص يذلا هياتكو ؛ 5

 ةطقلا» ناونعب هليحر دعب
 ردص امهنيب امو «ةيلحسلاو
 ءندنل ىف هئات هل

 ةفاضإ «ةثباع تاكحضو

 تيصلا ةعئاذ هتياور ىلإ
 - ةمجمجلاو ةحافتلا مساب

 لسلسم ىلإ تلوحت يتلا
 يئامنيس مليفو يعاذإ
 هترشن نأ قبس دقو .ًاضيأ

 ه١ 917 ماع فراعملا راد
 "58 ددع أرقا ةلسلس ىف

 ةلاح ءانأ .نحنو ةقانألا

 .ةكيكرلا ةديسلا ءةيططق

 «ديعلا فورخ يرتشت فيك
 . '"”يدلو ىلإ ةلاسر

 )58"١- 1511١اه()١448- ١ؤؤام(

 . رعاش .*

 ١١/5/ ةيروهمجلا ()
 ءابدأ راثآو مجارت ءماو4ا/

 .17 ص رخاسلا ركفلا

 رصقلا ةنيدم ىف دلو

 لمع :؛برغملاب ريبكلا
 ةيلك ىف ًايعماج ًاذاتسأ

 ناكو ءطاب رلاب بادآلا

 ىسلدنألا رعشلا ةدام سردي

 كلسلاو ةزاجإلا ةبلطل

 ىلع فرشيو .ثلاثلا

 ربتعاو .ةيعماجلا ثوحبلا

 ةثادحلا ءارعش ةعيلط ىف

 . برغملاب

 هدئاصق نم ةعومجم رشن

 . ؟يفاقثلا ملعلا» ةلجم يف

 رعش ناويد هل ردصو

 -. سيربسه دامر :ناوئعب

 «لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا

 -.ض ال6 ه5 50و

 ١9(. ؛ةيبدأ صوصن)

 هدئاصق دعأدق ناكو

 ملو .ديدج ناويد يف اهرشنل

 اهتعجارمل ضرملا هلهمي
 . '؟”اهضعب ةلمكتو

 يناولحلا
 (ماقحال 19 9920(ه ا 3 تفز

 . يوحن « بيدأ

 /14 /8ث١) مهلا ع ثعبلا ففز

 .(ماو1



 يناولحلا رمع نب ريخ دمحم

 ملعتو بلح يف دلو

 هاروتكدلا ىلع لصح .اهب

 نيع ةعماج نم بدألا يف
 عوضوم يف ةرهاقلاب سمش
 يف هلوصأو جاجتحالا»

 سرد .«يبرعلا وحنلا

 ةعماج ىف ىبرعلا بدألا

 وحنلاو ءاهتايوناثو بلح

 ةعماج ىف ةغالبلاو

 ًارئاز ًاذاتسأ لقنتو «ةيقذاللا
 .«ةيبرع نادلب ةدع ىف

 . يبظ وبأ ةعماج يف يفوتو

 ةيبدأ تاسارد بتك

 تايرود يف ةيوغل تاللاقمو

 «يبرعلا :لشم «ةديدع

 «ةفرعملا «تيدألا «بادآلا

 ءمالسإلا ةراضح

 . '"”يدنجلا

 : هتافلؤم نم

 . يوحنلا جاجتحالا

 نآرقلا يف ةعيبطلا بدأ -
 ةعماج :قشمد -.ميركلا

 و بمهااا4
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 «قىسمد

 . ةقرو

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم )١(

 داحتا ءاضعأ ء1454 ص

 2198 ص برعلا باتكلا
 /ه) ؟88: ع يندألا عوبسألا

 .(ها١51 /4

 7ك

 :ءاضيبلا رادلا تت” ط

 ءيسلطألا رشانلا

 .ص*"0348 ها 5#

 نيب يوحندلا فاللخلا

 باتكو نييفوكلاو نييرصبلا
 راد :بلح .فاصنإلا

 ملقلا راد :يعمصألا

 ص454 ١994 ؛يبرعلا

 ةعماج  ريتسجام ةلاسر)

 ش .(191/1 دادغب

 نييرصبلانيب

 .نييفوكلاو

 يلنب دبع ميحس

 لزغلا رعاش : ساحسحلا

 ةبتكم :توريب -.ةوبصلاو

 ءها#"897#” .قرشلا راد

 .ص_*[1

 / برعلا ةيمال حرش -

 نب هللا دبع ءاقبلا يبأ فيلأت

 ؛يربكعلا نيسحلا

 راد :توريب .(قيقحت 5(

 .ةديدجلا قافآلا

 .ها5

 -.نانويلا بدأو برعلا

 «ةيبرعلا ةبتكملا :بلح

 .صا86© 86

 دعاوق نم راتخملا

 ٠ ةيبرعلا ةغللا

 يناولحلا رمع نب ريخ دمحم

 يف ةيفالخ لئاسم
 ءاقبلا يبأ فيلأت / وحنلا

 .(قيقحت) ؛يربكعلا

 «ءابهشلا ةبتكم :بلح

 .صا14 مها

 عم كارتشالاب) فرصلاو

 لضافو يروخاف دومحم

 ةبتكم :بلح .(ءايض

 .صا"4 «.ت .د قرشلا

 بدألا ىف نيعملا 93

 «(كارتشالاب) ثيدحلا
 .هااثمع

 يف ديدجلا ينغملا

 راد :توريب -. فرصلا ملع

 ٠*199[« ] «ىبرعلا قرشلا

 1 .ص 5

 خيرات يف لضفمل ةملا

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 م46

 بارعإلا يف دجنملا -
 تاقيبطت :ءالمإلاو ةغالبلاو

 عم كارتشالاب) تادعاقو

 -.(يرضاحلا نيدلا ردب

 راد ةبتكم :توريب .5 ط

 ما «قرتشلا

 .صالامك



 يبيتعلا نبز نب دمحم

 ةيبرعلا مولع نم لهنملا -
 دومحم عم كارتشالاب)

 -. (راكز رداقلا دبعو يروخاف

 «ةيبرعلا ةبتكملا :بلح
 .صاأك 4

 :قشمد .4 ط .فرصلا

 نومأملا راد :توريب

 ه5 5 *ا/ «ثارتلل

 .ص*ق01

 وحنلا يف حضاولا -

 ةبتكملا :بلح «فرصلاو

 01 .«ءةيبرعلا

 .ضصالا١

 -.فرصلا مسق :فرصلاو
 راد :توريب :قشمد 5 ّط

 .ضالالال ه1

 بدألا يف زيجولا -

 ةبتكملا :بلح «يبرعلا
 ءهها88# .ةيبرعلا

 .صاقالا

 يبيتعلا نبر نب دمحم

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 عيمج يف هدلاو عم لقنت
 ىف نئشاعو «ةريزجلا ءاحنأ

 ففي

 «تيوكلا ىف مث «فوجلا

 ًافظوم ضايرلا يف ٌرقتساو

 .ةقطنملا ةرامإ يف

 ةديرج ىف «ىمازخلا»

 رشع نم رثكأ ضاييرلا

 , "7تاونس

 زارخ جارس دمحم
 (ماكملا/ -108)(ها11 ا 1

 .يوبرت «رعاش

 .ةمركملا ةكم يف دلو

 يملعلا دهعملا يف جرخت
 ًاريدم لمع .يدوعسلا

 مث «ةكمب ةيزيزعلا ةيوناثلل
 ميلعتلا ةرادإب نيشتفملا ريبك.
 ًاماع نيسمخ ىضقو «ةكمب

 ًاهجومو ًايبرمو ًاسردم

 .٠ ًايرادإ

 .ًاركبم رعشلا يف غبن

 ةدهعملا رعاش» ب يمسو

 ةبعكلا» ةديصق مظن دقو
 تسرد ىتلا «ةفرشملا

 «ةيئادتبإلا ةلحرملا بالطل

 اهمظن ةديصق لوأ تناكو

 .ةساردلا نس يف وهو

 يف داورلا ءارعشلا نم دعيو

 ا ةبيتع ءارعش قفز

 ملسملا ديعس لدمجم

 .ةيدوعسلا ةيبدألا ةايحلا

 ماع ديحو ناويد هل ردص

 ءانغ» ناونعب ه1
 يعافرلا راد نع «نجشو

 نم 4٠/ و .ءضايرلاب
 ىف ًاطوطخم لازي ال هرعش
 دئارجلا تاصاصق
 نم رظتنت تالجملاو

 . "”اهرشنيو اهعمجي

 لالج داعس دمحتم

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 يف هتلزنم هل تناكو

 رهزألا يف ةيملعلا طاسوألا

 تاللحر هل تناكو .هريغو

 فحصلا يف بتك .ةريثك

 هل نأ ركذو «تالجملاو

 ةدعم ةلاقم فالآ ةتس
 0 عل

 .. ملسملا ديعس دمحم
 :هتمجرت يف ظحالي : 0"

 ىسوم ديعس لمحم وه

 . ملسملا

 ٠١/ /88) مدة عدالبلا (9
 /ه) 8504 عر (ه00

 .(ها 0

 /ة4/15175) 06 ع رابخألا 4يفز

 ش .(هال5



 دمحألا ناميلس دمحم

 هجاتنإ مظعم رشن م6٠60

 :تالجبم ىف يبدألا

 توصو «باتكلاو «نافرعلا

 بتاكو ءرعاش وهو .رحبلا
 , ؟0ةلاقم

 : هتافلؤم ىلإ فاضيو

 ىلع ةحاو :فيطقلا

 .مالحألا قفش -

 دمحألا ناميلس دمحم

 : هتافلؤم ىلإ فاضي

 دمحم لبجلا يودب -

 تاراتخم :دمحألا ناميلس

 ةلجم راد :قشمد -.:شاكع

 هبها”88 (ةفاقتلا

)0 
 . ص06٠

 ةشوش ديسلا دمحم

 م -518١1)(ه143+ 75

 ارخاسلا بتاكلا

 ةريبك وبأ» يف دلو

 يف نيفلؤملاو باتكلا مجنعم (1)
 ."5 ةيدوعسلا

 ءارعش :هشماوه يف دازيو قفز

 ءافرظو ريهاشم 254م ةيروس

 1819 نيرشعلا نرقلا
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 .رصم يف ةيقرشلا ةظفاحمب
 ةياعدلل ةكرشب قحتلا

 ةسسؤمب مث «ةيئامنيسلا

 .1940 ماع مويلا رابخأ

 دهعم مولبد ىلع لصح
 مد 3 2 * ها“4م ماع امثيسلا |

 .ويرانيسلا دهعم

 تالسلسم ريرحت سأر

 «قرشلا نم ماغنأ :بتك

 تاساردلا .موجنلا ةايح

 . عئاورلا « ةيئامنيسلا

 راد بتكمل ًاريدم ناك
 «ةةكبشلا»و «دايصلا»

 وضع .ةرهاقلاب نيتينانبللا
 ةيلنف تايعمج ةدع ىف

 .ةيفاقث زكارمو |

 وبأو «حابصلا :تالجمو

 ربنمو «ةلاسرلاو ؛لوهلا
 زورو ءءاوللاو .ءقرشلا
 حامبصو .«.فسرويلا

 فرعو .اهريغو . ..ريخلا

 هتاباتكو رخاسلا هبولسأب

 ىلإ امو ءةيبعشلا ةينفلا
 .كلذ

 ةريسلاو ةصقلاو دقنلا ىف ًاباتك

 :اهنم -.نفلاو ةفاحصلاو

 رارسأ «ةفاحصلا رارسأ

 يريب جنبلا يبن مالغ نب رهاط دمحم

 «نيمأ ىفطصمو نيمأ يلع

 ةفيحص لوأ فسويلا زور

 «يبرعلا ملاعلا يف ةيسايس

 بابشلا رعاش ىمار دمحأ

 ةايح نم ةعمش 86 «مئادلا

 قيفوت ءميكحلا قيفوت
 ءهصصق يف ميكحلا

 راقيسوملا باهولا دبع

 باهولا دبع ءرينويلملا
 لامك «برعلا راقيسوم

 ميكحلا قيفوت «يوانشلا

 ةصق ٠٠١ «ينيدلا ركفملا
3225 5 7 

 03 ” . .(ةمجرت) ةهصقو

 يبن مالغ نب رهاط دمحم

 يريب جنبلا
 (ماقوك -4١151١1)(ها15 ا

 . هيقف «رسفم «ملاع

 ءريب جنب ةدلب يف دلو
 "ةيالولا ىف «نادرم ةعطاقم
 ةيدودحلا ةيبرغلا ةيلامشلا,

 ىلع أرق .ناتسكابب «دحرس»
 يف هتسارد عبات .هدلب ءاملع

 ماع يفو .دهكم ةدلب

 سيئر ىلإ هجتا ه١

 .«نيثدحملاو نيرسفملا

 نيسح دهازلا يفوصلا

 ركفلا ءابدأ راثآو مجارت فرز

 .37/ ص رخاسلا



 ريسفتلا هيلع أرقف ءيلع

 ءفوصتلاو هقفلاو ثيدحلاو

 .لوسر مالغ ىلع قطنملاو
 مولعلا راد ىلإ رفاس مث
 ءًاضيأ كانه سرديل دنبويد
 ةمركملا ةكم يفأرقو

 خيشلا ىلع ةتسلا حاحصلا
 .يدنسلا هللا ديبع

 «داهجلاو ةوعدلل داعو

 ةعاشإ ةعامج» سسأف

 ماع «ةنسلاو ديحوتلا

 سيردتب ماقو بها هاب

 ىلع زكرو «ةيعرشلا مولعلا
 عدبلا ذبنو ةديقعلا حيحصت

 .كرشلاو روجفلاو

 نيرخآلا نيبو هنيب تلصحو

 «ةفينع تاداشمو تارواحم

 . .ةديقعلا يف هجهنم ببسب

 «ةديدع تافلؤم هلو

 :اهنم

 ديس ةنسل راصتنالا -

 .راربألا

 .يدودوملا ةقيقح -

 لوصأ نم نافرعلا

 . نآرقلا

 . ةحفاصملا -

 ضحدل رونلا ءايض -

 ؟؛؟,َء

 .روجفلاو عدبلا

 نيلسوتملل رئاصبلا -

 .رباقملا لهأب

 :نيرسفملا تاقبط -

 طبر ىف رردلا طمس -
 .روسلاو تايآلا

 ىلع تاقيلعت-

 .(عبطت مل) نيحيحصلا

 لوح ةريثك لئاسر هلو

 , "0ةفلعخم تح تاعوضوم

 (ماقىا5 :00)(ه1495 ت00)

 مولعلا ذاتسأ .رصم نم

 . ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 :اهنم .هصصخت

 ةيعامتجالا ةياعرلا -

 نيفرحنملا ثادحألل

 -.(نيرخآ عم كارتشالاب)

 - (١ رميخم ةعبطم :ةرهاقلا

 . صال مها“

 عيبر - مرحم) فو ع قورافلا قل

 ."0 صا (ه1415 لوألا

 يلدع عبم كارتشالاب)

 ةبتكم :ةرهاقلا -.(ناميلس

 ءةةثيدحلا ةرهاقلا

 ها

 رييغتلاةفسلف
 ةبتكم :ةرهاقلا -. ططخملا
 ءةثيدحلا ةرهاقلا
 .صواألا ه١

 تايزلا مالسلا دبع دمحم

 (ماقخحا/ (1١517 و 10

 ءينوناق ءيسايس
 . يرادإ

 طايمد ةنيدم يف دلو

 مولبد ىلع لضح .رصمب
 ىفايلعلا تاساردلا

 نوناقلاو يسايسلا داصتقالا

 ءنسيراب ةعماج نم
 مولعلا يف ريتسجاملاو

 . ةيسايسلا

 بتكمب ةيلمعلا هتايح أدب
 ًاريدم لمعو ءءارزولا سيئر

 ًاماعًاريدم مث «ةمألا:

 : سلجملل ًاماع ًانيمأ ريتخا :

 ملاعلا نم ةديدع ًانادلب رازو

 كرتشاو ءاذه هلمع لالخ

 ةيناملربلا تارمتؤملا يف
 . ةيلودلا



 جرف مالسلا دبع دمحم

 «سيئرلل ًاراشتسم مث «ةباينلاب
 ةرازو يف ءارزولا سيئرل ًابئانو
 امك 2191/17 ماع يقدص زيزع

 ةقادصلا ةيعمجل ًاسيئر ريتخا

 ًاررقمو «ةيتيفوسلا ةيرصملا

 نع عافدلل ةيرصملا ةنجلل

 .تايرحلا

 : هتافلؤم زربأ نم

 . يسايسلا ميظنتلا -

 , 27؟هيأ ىلإ رصم

 جرف مالسلادبع دمحم .

 (ماقح؟ 00)(ه1425 560)

 :ةعبرألا هئالمز عم مدعأ

 نيسح «يلوبمالسإلا دلاخ

 ديمحلا دبع «سابع

 .لياط اطع ءمالسلا دبع

 باتكلا بحاص وهو

 ةضيرفلا» :روهشملا

 . "”«ةبئاغلا

 ما ع ةيروهمجلا )غ0(

 .(ماكخم ا

 ةمتت يف) يلوبمالسإلا
 .(مالعألا
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 يلعلا دبع نب دمحم

 يي ودنلا ينسحلا

 ماا -1١1"5)(مها56 )67*1١-

 «ىمالسإ بتاك «ةيعاد

 . يفحص ررحم

 يبأ ةمالعلا ذيمالت نم

 ةرسأ نم .يودنلا نسحلا

 يف ةهاجوو ةفرعمو ملع
 .دنهلا

 ثعبلا» ةلجم أشنأ

 ةوعدلا ناسل «يمالسإلا

 بتكو «ءيرجلا ةيمالسإلا

 ثالث لاوط اهتايحاتتفا

 .ًاضيأ «دئارلا»

 : هتافلؤم نم

 .نحتمملا مالسإلا 5

 هيف راحت صضقانت

 هب ٌرسي قباطتو نويعلا
 .نونمؤملا

 نيب يمالسإلا ملاعلا -

 . .ةيتاذلاو ةيعبتلا

 . سفنتت رصم -

 . ةيملاعلا ةدايقلا ىلإ -

 يماشلا هللا دبع دمحم

 راد :تيوكلا .ميلسلا

 ها 5 ءملقلا

 رداقلا دبع دمحم

 يماشلا هللا دبع دمحم

 م -199(ه 59*1١

 .كراشم ملاع

 نم ةرتف قشمد ىلإ هترسأ
 اهيلع قلطأ تداع مث نمزلا

 يف سرد .«يماشلا»

 ةيعرشلا ةيورسخلا ةسردملا

 ةيلكلا يف جّرختو «بلحب
 ماع ةرهاقلاب ةيعرشلا

 عماجلا يف بطخ .م"5
 بصنع ىلوتو «يومألا

 . نيرفع ةقطنمل ءاتفإلا

 نم ةقباسلا تامولعملا (0)

 ع عمتجملاو .ريخألا باتكلا

 (مهااثؤؤو /١؟/58) ه4

 ل737 ص

 ءاقل رخآ :هشماوه ىف دازي (4)

 «نوملسملا» ةلجم يف ةعم

 همسا دروو .«. 05١

 «مالعألا لئاسر» يف

 دمحم ١5١: صا

 نب رداقلا دبع نب كرابملا

 .كرابملا دمحم



 يقفشلا هللا دبع دمحم

 «ةيعرشلا مولعلا سرد

 دهعم سيسأت يف كراش

 يبرعلا يملعلا ثارتلا
 كراش امك «بلح ةعماجب

 تارمتؤملا نم ديدعلا يف
 . ةيملعلا

 طوطخم باتكدهل

 .ربنملا يحو .نم .:ناونعب

 تاسارد ىلإ ةفاضإلاب
 تارمتؤملل تاركذمك اهمدق

 ."”اهيف كراش يتلا

 مفشلا هللا دبع دمحم

 (ماو4 00 هققق)

 . مجرتم «بيدأ

 .٠ رصم نم

 : هراثآ نم

 ورهن ركفي فيك

 ؛(ةمجرت) نانشيركادار
 7 توحلا نيسح ةعجارم

 ةيموقلا رادسلا :ةرهاقلا

 .تا.د ءرشنلل

 مالفألا جرخت فيك -

 زومت) هال سال ع داضلا قلز

 .#17 "8 ص (ماق41/
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 زور ينوت / ؟ةوهلل

 ديرف ةعجارم ؛(ةمجرت)

 :ةرهاقلا  .يوازملا

 ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا
 -ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل
 .ضصالمل8 هلل

 يرابيلم هللا دبع دمحم

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 باتك هيف ردصو
 سراح يرابيلملا :ناوئعب

 دمحم ريهز / ةيبرعلا

 :فلؤملا :ةمركملا

 صان“ 60 ها

 ةزورد ةزع دمحم

 :هيف بتُك ام ىلإ فاضي

 ةزورد ةزع دمحم

 ءافو :(هاآ5054 ض١*.ه)

 ةرشاعلا ىركذلا يف هل

 جبرأ ءربج ىيحي / هليحرل
 ةبتكم :سلبان -.ةزورد

 ءةيملعلاةيعمجلا
 .صهلا 0 ءهه4

 . (ةينيطسلفلا

 ليلد :هشماوه يف دازيو (؟)

 05 يدوعسلا بتاكلا

 رهام يلع دمحم

 رهام يلع دمحم

 (ماقكك دا 951( ا

 بتاك . ىعاذإ « ىفحص

 .يمالسإ يمارد

 يف اطهط ةنيدمب دلو

 يلاعلا دهعملاب قحتلا

 ناكو ؛ةيحرسملا نونفلل
 جرختلل هب مدقت يذلا هثحب

 ناوئنعبي دهعملا نم

 يف ةيماردلا تاناكمإلا»
 . ؟نآرقلا

 ةعاذإ سيسأت يف مهاس

 : يستلا «برعلا توص»

 رايأ يف ةرهاقلا نم تقلطنا
 ةصاخ 19607 ماع (ويام)

 وهو ..اماردلا لاجم يف

 نم لوألا ليعرلا نم

 ةليرج ١(يلسسؤم
 لمع ثيح ««ةيروهمجلا»

 يف اهرؤدص ذنم اهيف
 ربمسيد نم لوألا عوبسألا

 ءاماع نيرشع ةدملو *٠6

 رقتسا مث «توريب ىلإ لحر
 ايئف اراشتسم تيوكلا ىف

 عست ىدم ىلع اهتعاذإل
 /1١941( 191/84 ) تاوتس

 نم ديدعلا اهلالخ مدق
 ةينيدلا تالسلسملاو جماربلا

 لاجر  نآرقلا ةمأ :اهنم



 نيدلا رصان لآ يلع دمحم

 مولع ءايحإ - .لوسرلا لوح
 ةصق  يلازغلا مامإلل نيدلا
 لاجر  رونلا علطم  قلخلا

 «تانمؤم ءاسنو نونمؤم

 نم ديدعلا بناج ىلإ
 ةينيدلا تالسلسملاو جماربلا
 تاعاذإ مظعمل اهبتك يتلا
 نكت مل نإ ةيبرعلا لودلا
 نبا ةريس :اهنمو اهلك

  رونلاو ىدهلا  ماشه
 ىلإ دعاصلا  ءالخبلا

 «ناديملا ىف ىبنلا  ءامسلا
 هلسلسم ىلإ ةفاضإلاب
 تيصنللا عئاذلا يعاذإلا
 مدق يذلا «صصقلا نسحأ»

 ةيناضمرلا جماربلا يف
 .يبرعلا نطولاب

 ىلع هلامعأ رهشأ نكل

 «ةلاسرلا» مليف وه قالطإلا
 يذلا «ةيوبنلا ةريسلا نع
 هعم ةباتكلا يف كراش
 يواقرشلاو ميكحلا

 جارخإ نمو ءراحسلاو
 بتك امك .داقعلا ىفطصم

 لهأ» مليف راوحو ويرانيس

 يف ذفني مل يذلا «فهكلا
 . ةييكح

 ناونعي باتك ىوس «باتك

 ففي

 .2؟«قاثيملا أرقي ملسملا )1١( هع لا

 نيدلا رصان لآ يلع دمحم

 (ما86 -1905)(ه 5 ضف

 . ىفحص

 ةسردم يف سرد

 .نانبلب ةيديمحلا فراعملا
 ةنس توريب ىلإ لقتناو
 ىلإ ليم هب ناكو ؛«
 ىلع نرمتي ذخأف «ةفاحصلا
 ١477 ةنس ىفو .ةباتكلا
 ربنملا ةديرج ةرادإ ملست
 اهل بتكي مل يتلا.

 ىف بتكف «رارمتسالا

 .ةفلتخم تالجمو دئارج

 هتديرج نسسأ نأ ىنلإ

 لطي مل ىتلا «رامضملا»

 ةلوازمل داعو .ًاضيأ اهرمع

 ةديرج لسارو .توريب

 نيتللا برعلا ةضهنو نايبلا

 مث ءاكيرمأ ىف ناردصت

 ىحضلا ةلجم ريرحت ىلوت
 .ةليوط نيئس (ةينيد ةيزرد)

 عم أدبو .ًارعاش ناكو
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 ينب ريهاشم# خيرات فيلأت

 )١( ةيروهمنجلا )955/١١/

 .(م

 د

 لضافلا دمحم

 نع امهتقاع مث «فؤرعم

 برحلا تامزأ هيف ةلضاوملا

 ,0  .ةناغلا

 قيفوت رمع دمحم

 :هتهجرت يف ركذي
 باتك هيف ردص دقو

 :قيفوت رمع دمحم :ناونعب

 ءفلؤملا :ةمركملا

 .233صدولك4 ه6

 لضافلا دمحم

 :هتمجرت ىف دازي

 .ةيروسب اتيفاص يف دلو
 يف هاروتكدلا ىلع لصاح

 ةعماج ىف قوقحلا
4) 1 

 :ىرخألا هتافلؤم .نمو

 /ا١/ماو) 54 ع راهنلا قفقز

 : .(ماؤحك

 ليلد :هشماوه يف دازيو فرفإ

 ,7565 يدوعسلا بتاكلا

 لؤ4 اهمالعأز تالحرلا

 /ة/؟5) الكلذح عاظاكع

 .(مهاؤ 25

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم (4)
 هلت



 لضافلا دمحم

 ىف ةثيدحلا تاهاجتالا

 -.نراقملا يئازجلا عيرشتلا

 «قشمد ةعماج :قشمد

 .صالا٠ ٠ ه1

 يف يلودلا نواعتلا -ِ

 :قشمد -. مارجولا ,ةحفاكم

 ءها68٠5١ «قشمد ةعماج

 ص1

 / يرادإلا ءاضقلا يف

 .(ةمجرت) ولليب ريبور

 «ةيروسلا ةعماجلا :قشمد
 .صمم هللا

 ةيسايسلا بهاذملا ىف

 ءىدابم :مكحلا ةمظنأو

 قوقخحلا ىف ةماع

 هال ءةيروتسدلا

 ش .صا5

 عافقدلا ءىدايبم 3

 وبليف /ةيعامتجالا
 .(ةمجرت)اكيتامارغ

 «قشمد ةعماج. :قشمد

 .صالءأ ه4

 يف ةماعلا ءىدابملا -

 :قشمد -. يئازجلا عيرشتلا

 ها8٠1 (.قشمد ةعماج

 .ضص و1

 مئارجلا يف تارضاحم

 :قشمد ." ط  .ةيسايسلا

 ها"م# (قشمد ةعماج

78 

 . صال ه7

 تامكاحملا ىف زيجولا -

 :قشمد .4 ط -.ةيئازجلا
 .ها"ةاإل (قشمد ةعماج

 ىف ةماعلا ءىدابملا
 :قشمد .تابوقعلا نوناق

 ىف ةماعلا ءىدابملا -

 «ناسحاإلا عباطم

 . ص70٠ فهل

 . قيقحتلا ءاضق

 (ماوحك د١6 ١)(ها14ا 17540

 .قيرع عيذم «يمالعإ

 .ةروصنملا يف دل و

 يف ةزاجإ ىلع لصح
 نم ةيزيلجنإ ةغل  بادآلا
 ًاعيذم لبق «ةرهاقلا ةعماج
 ةيكلساللا ةعاذإلا» يف
 ماع «ةيرصملا ةموكحلل
 مهأ دحأ حبضيل 4

 ىلع ةيرصملا ةعاذإلا ةدمعأ

 ًادحاو ناكف .اهخيرات دادتما

 ةعاذإلا تماق ةثالث نم

 وهو .مهناتكأ ىلع ةيرصملا
 «ةيبرعلا جماربلل ريدم لوأ
 بدألا مدق نم لوأو

 يحتف دمحم

 ةفاضإ ءاهلالخ نم ىملاعلا

 .طسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكو

 ىلإ لوحت يذلا  ةرهاقلا

 لمعو دعب اميف ةيلك

 مالعإلل غرفتم ريغ ًاذاتسأ
 ةرهاقلا تاعماج ىف

 .نامرد مأو ضايرلاو

 ًايفاقث ًاراشتسم ريتخا

 ريرحت ىلوت امك «نوبو

 لمعو .«يرصملا ويدارلا»

 ةعاذإلا ةلجمب ًايغاذإ ًاذقان

  مويلا رابخأو «نويزفلتلاو

 نوناك لوأ يف يفوت
 , 3 0(ريمسيد) لوألا

 /١؟/؟ةيروهمجلا ()

 نوديدع دجويو .ما541/

 نكل «يحتف دمحم» مساب
 ةيمالعإلا .هتافلؤمب اذه فرعي

 يف اوبتك نمم هريغ نع
 «ةيغامتجالا مولعلاو .«بدألا



 يناتسغادلا دمحم نب مظاك دمحم فحل

 : هتافلؤم نم

 .زجاوح الب' ملاع -

 ىف ةيرصملا ةعاذإلا

 . جما .«نرق فصن

 :لاصتالا يف قحلا-

 / يلاحلا عضولا نع ريرقت

 ةمجرتلا ةبعش ةعجارم

 :سيراب -.وكسنويلاب ةيبرعلا
 مها 5 ءوكسنويلا

 تاساردو ريراقت) -. صا" 1

 لاصتالا للجم يف

 .(95 ؛يريهامجلا

 يعامتجالا روظنملا -

 / يريهامجلا لاصتالل

 تيار .ر .زلراشت

 ةئيهلا :ةرهاقلا -.(ةمجرت)

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 .ضصاالا ءه0

 فيطللا دبع يمهف دمحم
 004 -15:12)(ه150:5 150

 «يوغل « يفحص ررحم

 ' .تايمالسإ بتاك (كدقان

 ةغللا ةيلك يف جرخت

 ملاع محتقا .رهزألاب ةيبرعلا

 «سفنلا ملعو «بطلاو -

 ' ًاوضع حبصأو «ةفاحصلا

 ًاوضعو .«باتكلا داحتا ىف

 ةيبعشلا نونفلا ةنجل ىف
 «ةفاقثلل ىلعألا سلجملاب
 يتيلك يف ةفاحصلل ًاذاتسأو

 ةوعدلاو ةيبرعلا ةغللا

 .رهزألا ةعماجب ةيمالسإلا |

 «ةلاسرلا ةلجم يف لمع

 ةديرجو ءداهجلا يفو

 ًابتاكو ًاححصم «؛يرصملا
 ىف رقتسا نأ ىلإ ءادقانو

 اهتايحاتتفا بتكي «رابخألا»
 لبق ام ىتح ةليوط ةرتفل
 . هليحر

 يبعشلا بدألا يف بتكو

 , ”0(دقان

 .:ةديدعلا هتافلؤم نم

 ةلودو يودبلا ديسلا -
 | .رصم يف شيواردلا

 زكرملا :ةرهابقلا ':© ط

 ءةفاجصلل ىبرعلا

 ةعبطلا تردص) ه4
 '.ها5ا/ ماع ىلوألا

 يف .ةياكحلاو ةتودحلا
 -..يبعشلا يصصقلا ثارتلا
 :.فراعملا راد :ةرهاقلا

 .اه86

 )١( ةيروهمجلا 19/١/1944:

 . ةيناسنإلا .نيد .مالسإلا -

 نفلا نم ناولأ

 ةسسؤملا :ةرهاقلا -. يبعشلا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 -.صاوك هه

 ١1١١(. ؛ةيفاقثلا ةبتكملا)

 .. كوحضلا ظحاجلا

 .ىلالهلا ديز وبأ -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 بمها"كك

 .(8ا/ ؛أرقا)

 -.ضا 7

 ىف هرثأو يناغفألا
 :ةيمالسإلا ةدحولا

 .عاتملا طقس -

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 -.صا1لا اها 6

 ردص دقو) (545 ؛أرقا)

 . (هليحر بقع

 - .ةيمالسإلا ةوتفلا -

 .كيلاعصو ةفسالف -

 بدألا نم ناولأ 53

 . .ىبعشلا

 ةغللا .يف ةعئاش ءاظخأ -

 ش . ةيبرعلا

 يناتسغادلا بيجن

 (ماوحم كونا )ه1

 . يفحص « ماحم «يرادإ



 ةليل لماك دمحم

 لصح. «قشمد يف دلو

 ءاهتعماج نم قوقحلا ىلع
 يف هاروتكدلا ىلع لصح
 ةعماج نم ةفسلفلا

 عوضوم يف نوبروسلا
 لوح ةيعامتجا ةسارد»

 | يف ةملسملا ةرسألا

 ليلخ عم أشنأ .«ةيروس

 لماكو ابيلص ليمجو مدرم
 ىف ةفاقثلا ةلجم دايع

 ءةيداليملا تانيثالغلا
 «نيتنس ىلاوح تشاعو

 تالاقملا نم ًاريثك رشنو

 «ةيبرعلا تالجملا ىف

 ةدع هدلقت ىلإ ةفاضإلاب
 .ةعيفر ةيموكح بصانم

 : هتافلؤم نم

 يماشلا تيبلا ةياكح -
 ءاب فلأ ::قشمد -.ريبكلا

 اه «بيدألا

 ش . ص٠ 5

 يهز) اهلك,اوهشاع -

 راد. :توريب .(هقاربكذم

 مه ءسلدنألا

 ش , 2307 يلال#

 نييروسلا نيفلؤملا مجعم )١(

 0١4١ ع ةروثلا ء#14 ص

 (هل 1/5
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 ةليل لماك دمحم

 م14 60ه ول 0(

 . يسايس

 بغشلا سلجم سيئر

 ىفقز

 : هتافلؤم نم

 ةلودلا :ةيسايسلا مظنلا -
 راد :توريب .ةموكحلاو
 ملال .ءةيبرعلا ةضهنلا

 يف عبط مقر ١144

 «ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا

 7 .(صالام هللا

 ةراود دومحم دمحم

 (مادخق 1١161؟)(ها1424 101)

 رو تعسم «ينف دقان

 . مجرتم « يفحص

 نم ةيوناثلا ىلع لصح
 ةيسابعلا ةسردنم

 لمكي ملو «ةيردنكسإلاب
 يف لمع .يعماجلا هميلعت
 تاونسل ةيئاقلا ةرازو

 1 . ةليوط

 باّثك زربأ نم ربتعا
 ىف ةيثفلا تاحفصلا

 ثيح «ةيرصملا ةفاحصلا

 ١/ مويلا اذه لثم يف ثدح (؟)

01 

 ةراود دومحم دمحم

 نرق ثلث ىدم ىلع لمع

 القنتم ء(1984١ ) 1١465

 «ةنيدملا ءاوضأ فحص نيب

 ءويدوتسالاو ءحابصلاو

 ءةةميزرعلاو .نفلاو
 يداو ىلإ ةفاضإ .«حرسملاو

 راص مث .ريفسلاو «لينلا
 ايند» ةلجم باتك عملأ نم

 ةديرج يف لمع امك .ةنفلا

 مث «بعشلا مث «ةرهاقلا

 . ةيروهمجلا

 نويزفلتلاو حرسملل بتك

 ىلإ ةفاضإلاب «ةعاذإلاو

 نفلا نع ةيعاذإلا هثيداحأ

 .نينانفلاو

 بعشلا راد هل تردصأ

 تاصيخلت نامضي نيدلجم

 تايحرسم لكل ةيفاو

 ةيفاو تافيرعت ىلإ ةفاضإلاب
 تايصخشلا نم ديدعلاب

 ةيحرسملا ثادحألاو

 . ةيبدألاو

 ةديدع ًاصصق مجرت -

 بعشلا ةديرجب ءشنلل

 .وكوكو شالف :ناونعب
 دئس نع ًاباتك ردصأ

 توص :ناوئعب شبيورد

 . شيورد ديس . .ةروثلا



 فيض ١ ىفطصم دمحم

 رداقلا دبع مع -

00 - 

 يمجعلا ىفطصم دمحم

 (ماقحال 9:١15)(ها414ل -151)

 «ةيمالسإلا نونفلا ريبخ

 . خّرؤملا ثحابلا

 ىفطصم دمحم وه

 ريهشلا ءئمجعلا دمحأ

 . ىفطصم دمحم مساب

 .ةيردنكسإلا ىف دلو
 مث ايناملأ يف بطلا سرد

 نفلا ةسارد ىلإ هنع لوحت

 ىلع هفرعت دعب يمالسإلا
 دهعم ريدم هلاك لواب هذاتسأ

 ىف ةيقرشلا تاساردلا
 رصم ىلإ داعو .نوب ةعماج

 ىلع لصح نأدعب
 خيراتلا يف هاروتكدلا

 يتلا ةرتفلا لوح يمالسإلا

 ينامثعلا حتفلا تقبس

 راثآلا مسقب قحتلا .رصمل

 ءىشنأ يذلا ةيمالسإلا
 رخاوأ ىف ةرهاقلا ةعماجب

 ىلع لصحو «تانيثالثلا
 ماع ةيمالسإلا راثآلا مولبد

 حبصأ اهدعبو 4٠«

 )١( ةيروهمجلا 144٠ 7/14م.

 ماع «روهزلا عئادب نم | ةيملع عماجم ةتسب ًاوضع

 نونفلا ىف رضاحو «ةيملاع
 نم ددع ىف ًارئاز ًاذاتسأ

 .اكيرمأو ابروأب تاعماجلا .
 يرصم ريدم لوأ حبصأو

 ةرهاقلاب ىمالسإلا فحتملل

 بتيف نوتساج هريدمل ًافلخ
 تهتنا ىتح «يسنرفلا

 .ه 6 ماع هتمدخ

 ريدقتب يظح دقو

 نم رثكأ يلودلا عمتجملا

-(9) . 
 0 هرم

 قيقحت هتافلؤم زربأ نم -

 يف روهزلا عئادب» باتك
 سايإ نبال «روهدلا عئاقو
 عم كارتشالاب «ءيفنحلا
 يذلا .هلاك لواب هذاتسأ

 نرق فصن ةبارق ٌرمتسا
 ء(مام“ 1958)

 نيب تادلجم ةتس يف هرشنو

 ردصرو ه1104
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا نع
 هتردصأ مث ءباتكلل

 راد يف ةيناملألا ةيعمجلا

 ستنارف) توريبب اهرشن
 ماع (تراغتوتش رئياتش
 نأ قبس ناكو .ه17١

 رشنت مل تاحفص» ردصأ

6 ١44 

 فراعملا راد نع ه0

 .رصمب

 نع ليلد ًاضيأ هلو -

 نيتغللاب يرصملا فحتملا

 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

 ةلسلس ىلإ ةفاضإلاب -
 تاعومجملا ناوئعب بتك

 .«يمالسإلا نفلا فحتم

 يرصانلا يكملا دمحم

 : هتمجرت ىلإ فاضي

 بتكملا نلعأ دقو

 ةيبرغملا ةيعمجلل يذيفنتلا
 نع يمالسإلا نماضتلل

 يكملا خيشلا ةزئاج) ميظنت

 تاساردلل يرصانلا

 «ةيونس يهو ««ةينآرقلا

 .قلعتي ثحبب زوفي نمل حنمت
 . "””ميركلا نآرقلا مولعب

 : 0( 50 0)(آه1 405 50)

 ةيروهمجل سيئر لوأ
 . رصم

 ملاعلا :هشماه ىلإ فاضيو (
 2/8/4) 1416 ع يمالسإلا

 تاسلجلا عئاقو ء(ه1415
 .59 ةيمسرلا ةيمومعلا



 يودبلا دومحم

 .موطرخلا يف دلو
 «ةيركسعلا ةيلكلا يف جّرخت
 بتصانملا يف جّردتو

 ىلإ لصو ىتح ةيركسعلا

 سرد مث ءديمع ةبتر
 يف طباض وهو نوناقلا
 .ةسايسلاب علوأو «٠ شيجلا

 يف مهم رودب ماق
 يذلا يركسعلا بالقنالا

 «قوراف كلملا حاطأ

 ٠" ةروثب همسا طبتراو

 اهمايأ ذنم م1987 ويلوي

 سلجم هاصقأ مث «ىلوألا

 ١7 ىضقو «ةروشلا ةدايق

 .ةماقإلا يف هيلع ًاقيضم ةنس

 نع ًاديعب يقبو «ةيربجلا
 . "0هتافو ىتح ءاوضألا

 قالطإ دعب هتاركذم .رشن

 . خيراتلل يتملك

 .رصمل ًاسيئر تنك -

 يودبلا دومحم

 (ماوؤك -19152)(ه1105 ب11

 ةريصقلا ةصقلا داور نم

 . ةيبرعلا

 )١( رصم ماك ةعوسوم 2118

 هدا ع طسوألا قرشل ل

 .(ماققا مرا

 فض

 ريوضتب متهاو ءاماع

 ةايح ىف ةاهلملاو ةاسأملا

 تارابلا ىف ءاطسبلا

 ديعصلا ىرقو قاوشسألاو
 عدبأو «ةشورفملا فرغلاو

 ةبرغلا ةايح ريوصت يف

 . ٍبناجألا ةشياعمو

 ةيبدألا هتايح أدبو

 ةريصقلا صصقلا ةمجرتب
 ةلاسرلا ةلجم ىف اهرشنو

 لئاوأ ىف اهرودص ذنم

 مث «ةيداليملا تانيثالثلا

 ةريصقلا ةصقلا بتكي ذخأ

 تايرودلا ىفاهرشنيو

 داقنلا عمجأو .ةفلتخملا

 ملو لمهأ هجاتنإ نأ ىلع

 وأ ةداشإلا نم هقح طعي

 (؟*) ردصأ دقو ءدقنلا

 ملو .ةيصصق ةعومجم
 ةلودلا ةزئاج ىلع .لصحي

 هنأل تام نأ ىلإ ةيريدقتلا

 بزح ءاول تحت وضني مل
 ةعومجم ىلإ متني ملو
 . ةييعش

 هتعومهجم تردص

 مث 219178 ماع «ليجرلا»

 :ةيلاتلا نيوانعلاب تلاتت

 «بونادلا قدنف «لجر

 ىنهذ دومحم

 ةبرعلا ؛ةعئاجنلا بائذلا

 «ةليل تاذ ثدح «ةريخألا

 يف جرعألا «ليللا ىراذع

 ةفرغ «ىربكلا ةلزلا ءءانيملا

 يف ةليل ءحطسلا ىلع
 «ناتسبلا سراح .قيرطلا
 ءارذع «نيزحلا لامجلا
 «مالحألا ةنيدم ءشحوو

 ةنيفسلا «سيمخلا ءاسم

 ةروص .«ليللا رقص «ةيبهذلا
 فرظلا ءرادجلا يف
 ىف لازغلا ءقلغملا

 0 . ةديصملا

 ةصق )١4( هل“نأ رتكذو

 ناوئنعب يهو ءهبتكام
 ذآو .ةذوخاملا»

 تلمح ىتلا هتعومجم هل

 . 7(نيكاكسلا» ناونع

 (ماقرلم 550)(ه]425 :0)

 « ىبعش بيدأ «ىفحص

 .دقان

 /14) 1/4 ع ةيروهمجلا (9)

 عرابخألا (ها405 5

 /مك/١1

 هعم ءاقل رخآو .(( ه5

 .ريخألا ردصملا يف

 م1١٠١



 يدباعلا :ناميلس دومحم

)2.00 
 .٠ رصم نم

 : هتافلؤم. نم

 :ىبعشلا بدألا

 ..هنومضم و هموهفم

 ىبرعلا داحتالا راد :ةرهاقلا

 ةعماج :موطرخلا ؛ةعابطلل

 تدهاكال ا «ةرهاقلا

 .صال6ة

 ةريسنلا ةباتك نف -

 ةيدقن ةينف ةسارد :ةيبغشلا

 نب ةرتنع «ةيبعشلا ةريسلل
 قوراف عم كارتشالاب) دادش

 . «أرقا :توريب -.(ديشروخ
 اه

 يدباعلا ناميلس دومحم

 :ناوتعي باتك هيف ردص
 85 يدباعلا دومحم

 يبرملاو ٍثيدألا

 نسح يزوف / خّرؤملاو
 ةبتكم :سلبان .دعسألا
 .ةةيملعلاةيعمجلا

 .صقم 0 ماه 864

 . (ةينيطسلفلا

 ١/ مويلا اذه لثم يف ثدح (1)
 ةفضن

0 

 ىسيع ةهدبع دومحم

 ما 0: 0)(هاز وم 0

 . ماحم

 .رصم نم

 ماق باتك ىلع هل تفقو

 ءئدابم :ناونعب هتمجرتب

 تادانعتل تايصوتو

 ١90٠/ ماعل نكاسملا
 يئاصحإلا. بتكملا دادعإ

 :ةرهاقلا -.ةدحتملا ممألاب

 لامشل يفارجوميدلا زكرملا

 هاما .ءايقيرفإ
 ا ض7

 يلمرلا يحتف دومحم
 ماقال احل 2مل د)

 . يسايس بتاك ء يفحص

 يحتف :هسفن وهو
 : . يلمرلا

 لصح :ةرهاقلا يف دلو

 علطم يف ةيوناثلا ىلع
 ٌبكنا .ةيداليملا تانيثالثلا.

 ىتش أرقو ةعلاطملا ىلع

 يف لمع .ةفرعملا مولع
 لبق فحصلا نم ديدعلا
 فاطملا هب ىهتناو «ةروثلا

 .رشنلاو عبطلل نواعتلا رادب
 يتلا «ريشبلا» ةديرج سسأ

 قوقح١» ىلع اهيف زكري ناك

 ليلا حق ةومحم
 ءارقفلا نم بعشلا

 نم دعبتسا . «نيحداكلاو

 ديعأ مث نييفاحصلا ةباقن

 ريدم بصنم ىلوت .هليجست '

 يف ةيقيرفإلا ةفاحصلا ةلاكو
 .1465 ماع رخاوأ

 لدت) ةديدع تافلؤم هل

 (يكارتشا يراسي ركف ىلع

 : اهنم

 يعنو يلمرلا ناويد

 . ١ 58م «بلق

 .ةياور :رطخلا -

 يف تعيذأ دهام

 .ةلسلسم ةيعاذإ تاقلح

 لحارم ىلعأ ةينويهصلا -
 ١ .رامعتسالا

 :بيدلا ديمحلا دبع

 .هرعشو هتايح

 يف رئاث ربكأ نينيل -
 . خيراتلا

 لامج رئاثلا ناكربلا -
 .يتناغفألا نيدلا

 . (صصق) ةرئادلا :نبا -

 ضاقنألا ثحت نم

 . (صصق)

 . ةينواعتلا ةلودلا -



 يرشعلا دهاجم ىفطصم فئران يترحسلا فيطللا دبع ىفطصم

 :هتافلؤه 3 فيطللا دبع ىفطصم .نوتانخأ ثيداحأ

 ' ًابيدأو ًادقان ىترحسلا ش
 اقيسوملاملع- / ابيدأو أدقان يترحم .اهسفن مزهت ةيشافلا -

 .لالقتسالا ىلإ قيرطلا -

 هتافلؤم زربأ نمو

 ىلع لدت يتلا) ةيخيراتلا

 :(يجهنملا هركف

 ءوض يف ١9 ةروث -

 . خيراتلل يداملا ريسفتلا

 ءوض يف يبارع ةروث

 . "'”يكارتشالا جهنملا

 :ًاضيأ هلو

 .ةلكلهطضم ءارآ

 «ةرحلا ةفاقثلا راد :ةرهاقلا

 .صو4 ءها#5

 برح ملعت
 ةكرح :ةرهاقلا . تاباصعلا

 ءةينطولا ةمواقملا
 هاا

 فيطللا دبع ىفطصم

 يترجسلا

 :هتمجرت ىلإ فاضي

 :ناونعب باتك هيف ردص

 :رصاعملا دقنلا ىف تاسارد

 /ا8) 57 ع ةيروهمجلا )١(

 .(ه15 ١مل 1١/

 بدألا مالعأ نم فيفل ملقب
 ةطبار :ةرهاقلا  .دقنلاو
 «ت ا.د «؛ثيدحلا بدألا

 يف تاسارد) -. ص 32

 .(؟ ؛رصاعملا بدألا

 فاوصلا لماك ىفطصم
 (ماومال 195:92(ها4/ 10

 . بيبط « ىقيسوم

 يف نامكلا ىلع فزعلا

 ةيلك ىلإ بستنا .توريب
 ةيروسلا ةعماجللا ىف بطلا

 .ةيقيسوم ةقرف اهيف فلأو

 «غ1947؟ ماع ىقيسوملا

 داع ءاسنرف ىلإ رفاسو

 . قشمد يف ىقيسوملا سّردو
 يف بادآلا ةيلك يف جّرخت

 ديشن عضو .اهتأشن لوأ

 نيب ةدحولا ماع يف «ةدحولا»

 .ما64 رصمو ةيروس

 دهعم# ب فرع ًايدان أشنأ

 ماع «ةليمجلا نونفلل فاّوصلا

 .ما164

 ةيبرعلا تاغللا ديجي ناك

 ةيناملألاو ةيكرتلاو

 . ةيسنرفلاو

0 0 
 .0 سوارتشإ

 .م19177 «(ةطسوتملاو

 ةعومجم :رايدلا ىناغأ

 نيرعاشلا فيلأت نم ديشانأ
 يلكرزلا ميلسو راطعلا رونأ

 . (نيحلت)

 ةيلمعلا اقيسوملا -

 م6

 رودل) ةيرظنلا اقيسوملا -
 .م168 «(نيملعملا

 ةايحلا خيرات

 ةيملع ةلاسر :ةيقيسوملا

 ممهأ ممضتت ةيخيرات

 6 .قئائولاو رداصملا

 «ةظقيلا راد :قشمد

 .صممه9و ءهاا"9

2 

 م1341 000ه 4 0-11

 سّردم «ملاع ءهيقف

 مالعأ :ةيروس يف اقيسوملا (؟)

 هك 4 ص خيراتو

 .(فسوي رون دمحم دادعإ)



 يرضحلا فورعم

 .ةيعرشلا مولعلل

 وكسراف ةنيدمب دلو

 ماع ةيملاعلا ىلع لصح
 يف صصختلاو ؛
 ثالث دعب لوصألاو هقفلا

 ًابيطخو ًامامإ نيع . تاوئس
 هجاوشخلا دجسمل

 ماع يفو «ةيردنكسإلاب

 ةيلكب اسردم نيع

 فيرشلا رهزألاب ةعيرشلا
 مث «نراقملا هقفلا سردي

 سّردف «ةيدوعسلا ىلإ ريعأ
 ىلإ ليحأ ىتح كانه
 ءها٠94 ماع دعاقتلا

 ةيلك يف لمعلا لصاوو
 تاساردلاو ةعيرشلا
 . ةيمالسإلا

 ىلع هلابقابزيمت
 ءمهل غّْرفتلاو ءهذيمالت
 ةيفيك اوملعتيل ءمهتشقانمو
 «صوصنلا نم طاينتسالا

 ضرعلل مئالملا بولسألاو
 تناكو «جيرختلاو ريسفتلاو
 ك0 . ةديدع ىرواتف هل

 :ةيملعلا هراثآ نم

 )١( عرابخألا ٠١١١ )4/15/

 خيرأت اهيف سيلو (ه15

 .هتافو ةنسل

 0د*؟مو

 .نراقملا

 نيدلاخلا لجس نم
 ةيماس ميدقت و دادعإ)

 :ةرهاقلا -. (دهاجم ىفطصم
 همها56 1 ءرهزألا

 .سص 6

 «بدأ :تايناضمر -

 - ا طا رداون «نف

 «فراعملا راد :ةرهاقلا

 .صا_١6 هها

 .(484 ؛أرقا»

 يرضحلا فورعم
 (ماقالم 0 0)(هلكةم 00)

 .رباصم .يركسع

 رضانلا دبع لامج كراش

 هيلع ضرعو ..ةروثلا يف
 تاوقلل ةماعلا ةدايقلا
 ةرادإ مث « ضفرف ةحلسملا

 هنأل ًارظن . .ضفرف هبتكم
 ةروثلا ءىدابم ىلع بلقنا

 .اهل ركنتو

 اهسفن ةمهتلاب مّدُقو «قيفوت

 هيلع مكحو 23956 ةحبذم

 ثالثب ىلوألا ةيضقلا يف

 زازرلا فينم

 ةيناثلا ةيضقلا ىفو «تاوئس

 . . تاونس عببسب

 نع تردص تاركذم هل

 . "”ةرهاقلاب ماصتعالا راد

 زازرلا فينم

 ككطليت كه6152(ه144 4*1)

 سرد .قشمد يف دلو

 يف ةيدادعإلاو ةيئادتبإلا

 ةيلكلا يف ةيوناثلاو ءنامع
 قحتلاو .سدقلا يف ةيبرعلا

 ىتح ةيكريمألا ةعماجلاب
 يف ًاسردم لمع . 4
 يف بطلا سرد .نامع

 بطلا ةنهم سرامو «ةرهاقلا

 نيرخآ عم سسأ «نامع يف
 رمحألا لالهلا ةيعمج
 ناجللا يف طشنو «يندرألا

 يف نيطسلف ةرصنل ةيموقلا
 . ندرألا

 ثعبلا بزح ىلإ مضنا
 رخاوأ يف يكارتشالا يبرعلا
 رمتؤملا ىف بختنا .4

 ثعبلا بزحل نماثلا يموقلا
 ًاماع ًائيمأ (1456 ناسين)

 4٠١ ع(رصم) ةوعدلا (9

 .17 ص (ه948١ نابعش)



 ناميلس ىسوم

 ندرألا نم لقتناف . بزحللا
 نانبل ىلإ اهنمو «قشمد ىلإ

 نامع ىلإ داع مث ءابوروأف

 ريرحتلا ةهبج ةدايقب قجتلا

 ناريزح يفو ءةيبرعلا
 يف ًاوضع حبصأ .5
 ًاماع ًائيمأو ةيموقلا ةدايقلا
 حانجلا) بزحلل ًادعاسم

 ندرألا نم لقتناف «(ىقارعلا

 ١904 يفو .قارعلا ىلإ
 تضرفو هبصنم نم ليقأ
 يقبو ةيربجلا ةماقإلا هيلع
 تسركو «هتافو ىتح اهيف
 نييندرألا باّبكلا ةطبازر

 تاساردلل ةيركف ةزئاج

 .!همساب-ةيموقلا

 بتك ىف ترشن تافلؤملا

 تادلجم ةثالث ىف هلامعأ

 توريب يف تردص

, 

 ةدرفملا تافلؤملا نمو

 ريرحت ىلإ ليبسلا -
 :تووريب ..نيطسلف

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 ةيفارغجلا ةيخيراتلا ةعوسوملا )١(

 ا

 فش

 «رشنلاو ١ؤلااه.

 ةيبرعلا ةايحلا ملاعم -

 :توريب ." ط  .ةديدجلا

 ءنييالملل ملعلا راد
 .ضصا04 اها

 ءانب ىف ىلوألا ةلحرملا -

 ةرازو : [دادغب] . ةيكارتشالا
 فيلأتلا ةيريدم «مالعإلا

 .تد١د «رشنلاو ةمجرتلاو

 ناميلس ىسوم
 (مادحك 0 :)اهلئث 05 دب)

 .يرادإ «يوبرت «بيدأ

 .نانبلب روص يف دلو

 بابشلا ةيعمجل راشتسم

 لوصأب ًاريبخ ناك .ةيبرعلا
 .هنولئفو يفحصلا ريرحتلا

 يف ةيبرعلا ةرئادلا سيئر

 .«جدلوك لانوشانرتنألا»

 يربص ىسوم

 :اهنيوانع ىلع

 دنع ىصصقلا بدألا

 راد .توريب .برعلا

 «ىنانبللا باتكلا

 .هالالثؤ

 راد :توريب -.يفسلفلاو

 «يناتبللا باتكلا

 .اه6

 :برعلا نع يكحي -

 فلأ نم ةيصصق تاراتخم

 ةنمدو ةليلكو ةليلو ةليل
 : توريب -. يبرعلا صصقلاو
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 .(9ا!/ ؛قحلا ةوعد) .ص 0

 ءها١4؟ ءريمعلا راد :ةدج .يمالسإلا مالعإلا صئاصخ :ناونعب .7 ط

 رمتؤملا تايصوتو تارارق «يمالعإلا فرشلا قاثيم :قحلم هرخآب) .ص ٠4
 . . (مالعإلا ءارزول لوألا يمالسإلا

 .صا١٠١ ءه٠ ,فيرشلا ع :فلؤملا :ضايرلا .ةبيرغ بتك نيب ةلوج

 ١(. ؛ ةردانلا بتكلا ةلسلس)

 .ص ١١١ ءها5١51١ ءمزح نبا راد :توريب - .؟ ط

 .(قيقحت) يورهلا يراقلا دمحم ناطلس نب يلع الملا :رضخلا رمأ يف ط راجعا

 .صالا7*1 ءه١51١ ءةيماشلا رادلا :توريب ؛ملقلا 8 :
 .تاملاع تاثدحمو تايدرك تاريمأل مجارت. : يمالسإلا خيراتلا يف ةيدركلا 71 رملا

 .صم94 + ءه7١51١ «يرداقلا راد :توريب ؛فلؤملا :ضايرلا

 ء«ه41١ ءملقلا راد :قشمد .(قيقحت) ينودوسلا اغبولطق نب مساق :مجارتلا جات
 .ص 4
 : ضايرلا .ها094١5١ 1١5٠٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيمالسإلا تافّلؤملا. ليلد

 .صال١4 ءها517١ .ةيفاقثلا لصيفلا راد

 ْ 0 .2ص#٠ ءها537 ءنطولا راد :ضايرلا .تادهاز ءاسن
 - .صال4 هلا 41 «ةميزخ نبا راد :ضايرلا .زاب نبا خيشلا تافلؤم

 .صا8١ ءها417١ «ةميزخ نبا راد :ضايرلا .تاظفاح تائراق -
 راد :ضايرلا .ةيعماجلا ثوجبلاو لئاسرلاو بتكلاب ايفارجويلبب :يمالسإلا مالعإلا
 .صا١! ءه4١4١ ءقيوط
 -. صا هه «قيوط راد :ضايرلا .يمالسإلا ثارثلا نم ةردان بتك
 .(؟ ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس)

 .اهحرش عم ةحيحصلا ثيداحألا نم تاراتخم :ريسيلا لمعلا ىلع ريبكلا رجألا
 ٠ 0.95 بفها5١51 ءقيوط راد :ضايرلا .

 .ص الو ءها1418 ءمزح نبا راد :توريب - .؟ ّط

 ءها5١5 ءقيوط راد :ضايرلا :. نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا تافلؤم

 .سصو5
 .صا١٠ (ءها54١51 «قيوط راد :ضايرلا .تاملاع تاهيقف

 .صا١١٠١ ءه4١41١ «قيوط راد :ضايرلا .نهتافّلؤمو ءاسنلا نم تافّلؤملا
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 هقفلا يف ناطيحلاو هايملا ليسمو باوبألاو حوطسلاو قرطلا ماكحأ :ناطيحلا باتك

 هبيذهتو هحرش عم ؛(قيقحت) اغبولطق نبا بيذهت ؛يفقثلا يجرملا :يمالسإلا

 ركفلا راد :توريب ؛ثارتلاو .ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم :ىبد .هيلع تادايزلاو

 ش .صا8١7٠ ءه415١ ءرصاعملا
 راد : . توريب .٠ .(قيقحت) ينودوسلا اغبولطق نب مساق : :ليخلا موحل يف مالسإلا مكح

 ش .ص)١5 ءه1414 ءمزح نبا

 0 .صه## ءها514 مزح نبا راد :توريب .ءاكبلا ظعاولا :يرصبلا نسحلا

 هيليو ؛ (قيق قيقحت) يلكريبلا يلع ريب نب دمحم : :رباصلا ريقفلاو ركاشلا ينغلا نيب ةلضافملا

 .صا١؟ ءها5١54١ ءمزح نبا راد :توريب .ميقلا نباو ةيميت نبا نيمامإلا يأر

 ةعست ثيداحأ فارطأ ةسرهف لمشي :ايندلا يبأ نبا اهاور يتلا ثيداحألا سرهف

 .صاه8 ه6 مزح نبأ راد :توريب . . هبتك نم ًاباتك نيثالثو

 قيقحت) يحلاصلا نولوط نب يلع نب دمحم :ةيخيراتلا تكنلا يف ةيقربلا تاعمللا

 .صاالآ ه6 ءمزح نبا راد :توريب -

 - .(قيقحت) يناكوشلا يلع نب دمحم :ةبيغلا نم زوجي ال امو زوجي امع ةبيرلا عفر

 .صا#" ه6 ءمزح نبا راد : :توريب

 يليغملا ميركلا دبع نب دمحم :نيطالسلاو كولملا ىلع بجي اميف نيدلا جات
 .صاا" ه6 ءمزح نبا راد :توريب - .(قيقحت) يناسملتلا

 - .(قيقحت) يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع نيدلا قفوم :ءاكبلاو ةقرلا

 .صم4 ءها68١51 «ءةيماشلا رادلا :توريب ؛ ؛ ملقلا راد

 5 . ص 541 ه6 «ناكيبعلا ةبتكم . :ضايرلا  .اهفيرطو اهبيرغ :بتكلا رداون

 ش . 0" ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس)
 ء«ها6١41 «ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا  .(قيقحت) ايندلا يبأ نبا :ءاكبلاو ةقرلا

 ش . ص 7
 . ص هاكلك ءمزح - نبا راد :توريب  .؟9 ط

 ه6 «مزح .نبا راد :توريب. .هتلادع ٌرسو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 .(؟9 ؛ةنسحلا ةودقلا)  .ص #4

 .ص#ا ؛ها418١ ءمزح نبا راد :توريب  .دهازلا ةفيلخلا :زيزعلا دبع نب رمع

 .(" ؛ةنسحلا ةودقلا)

 ها6١51١ «ءمزح نبا راد .:توريب - .رصعلا ظفاحو مالسإلا خيش : ةنيبع نب نايفس

 .(5 ؛ةنسحلا ةودقلا) .  صا“ه

 / عا



 «ءمزح نبا راد :توريب - . «ينغملا بحاص :يسدقملا ةمادق نب نيدلا قفوم

 : 0( ؟ ةنسحلا ةودقلا) .ص*”9 هزآ 6

 ءمزح نبا راد * توريب - . (قيقحت) يرارخنلا نيز نب دمحم : :رشحلا موي ةديصق:

 : 00 .ص 6 هآ6

 دمحم نب كيعس دمحم مظن نم. ةزوجرأ :بادآلا ىلحب ىلحتلا ىلإ باحصألا ةوعد

 .ص او ماؤه «مزح نبا راد :توريب - . (قيقحت) ىقشمدلا سايإ

 نيدلا يبحم عم كارتشالاب) ةثيدحلاو ةميدقلا :ةعوبطملا فيرشلا ثيدحلا تافلؤم ليلد
 . صاالا/ جم ؟ فاآقلك مزح نبا راد :توريب - ٠ (ينفح نيدلا حالصو ةيطع

 - .يلبنحلا يجح نب ديعس :هللا الإ هلإ ال :ىوقتلا ةملكب قلعتي امم ىقتنملا مالكلا
 .صا١٠ هالك مزح نبا راد :توريب - .(قيقحت)

 هاا مزح نبا راد :توريب . يمالسإلا ثارتلا بتك نم ردانلا بيرغلا

 :(4 ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس) . ص5٠
 ءه8١41١ ءمزح نبا راد :تورهب  .(قيقحت) ايندلا يبأ نبال :لمألا رصق
 صا[

 هتافلؤمب نايبو فلؤملل ةيتاذ ةريس : :نولوط نب دمحم لاوحأ يف نوحشملا كلفلا

 مزح نبا راد :توريب - . (قيقحت) يحلاصلا نولوط نبال !ًاباتك ة4ةنرفإ ةغلابلا

 ْ .صالأقأ مآ

 نبا راد :توريب - . (قيقحت) فاقسلا لا دمحأ نب يولع : مالسلا ماكحأ يف مالعلا حتف

 . صوم ها 6 مزح

 يحلاصلا نولوط نب يلع نب دمحم /نيمحارلاو ةمحرلا لضف يف نيعبرألا باتك

 1 .صاالا# مهاؤكك مزح نبأ راد : توريب - .(قيقحت)

 . جم" مزح نبا راد : :توريب - بئارغو دئاوف : فيطللا لوكشكلا

 ءمزح نبا راد :توريب - . .هاؤ16 تايفو :يلكرزلل مالعألا ةمتن

 ه١

 مزح نبا راد :توريب  .ها6١51١  79١ا تايفو :نيفلؤملا مجعم ةلمكت

 .هآ 4

 ءه415١ ءمزح نبا راد :توريب - .ها416١ ١917 تايفو :ءاسنلا مالعأ ةلمكت

 .صالطك

 2 .ها6١51١  ١"ةال تايفو :ريهاشم  نوفلؤم  نوقرشتسم : :بناجأ مالعأ

 ش .صا5٠ صفاآؤأك مزح نبا راد :توريب

 2ك



 .(قيقحت) ايندلا يبأ نبال :(ممألاو تاعامجلاو دارفألل ةيهلإلا تابوقعلا) تابوقعلا
 .صا9١٠٠ هال5 مزح نبا راد :توريب

 -.مزح نبا راد :توريب - .ةردان بتك ةعومجم ضرع :ةيثارتلا ةبتكملا ةنازخ" رارسأ

 .(© ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس)

 .مزح نبا راد :توريب - .(قيقحت) يدادغبلا بيبح نبال :ِْلك يبنلا تاهمأ

 فورحلا ىلع ةبترم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأل بادآو مكح

 .ص#مل/ل ءها5١5 «مزح نبا راد :توريب  .(قيقحت) لوهجم فلؤمل :ةيئاجهلا

 .ص99 ءه414١ ءمزح نبا راد :توريب . ءاكبلاو ةقرلا يف ًاثيدح نوعبرألا
 قيقحت) يحلاصلا نولوط نبا :#«ةمأ ناك ميهاربإ نإ ىلاعت هلوق ريسفت يف ةلاسر

 .ص.ةو5 هاذ ءمزح نبا راد :توريب -.

 نايتإل راكنإلا دييأتو :؛ لكألا ةيمك ىلع لكشلا ةلالد :نولوط نبال ناتردان .ناتلاسر

 .مزح نبا راد :توريب -. (قي قيقحت) راكوألا يف اهوحنو رويطلا

 .صا05 ءها511/ مزح نبا راذ :توريب -. (قيقحت) ايندلا يب أ نبال : عوجلا

 نبا راد :توريب  .ةردانتلا بتكلا نم ةعومجم ضرع :ثارتثلا قامعأ ىلإ راحبإلا

 .(5 ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس) -.مزح

 وي قيقحت)  ينغملا بحاص :يسدقملا ةمادق نبا نيدلا قفوم ليلجلا ملاعلا ةيصو

 .صال/ .ه5418١ .«مزح نبا راد .:توريب

 الملا نبا ناطلس دمحم :ةيزورينلا مايألا ىلإ بسنُي اميف ةيناطلسلا ةيردلا دوقعلا

 .صا١١ ءها418١ ءمزح نبا راد :توريب  ..(قيقحت) يدنجخلا نوروأ دمحم

 ءها418 ءمزح نبا راد :توريب -.(قيقحت) ايندلا يبأ نبال :نيرضتحملا باتك

 .صا5
 0 ؛ ةردانلا بتكلا ةلسلس) . مزح نبا راد :توريب - .ثارتلا قيحر نم

 .صا4١ ءها5411 ءمزح نبا راد :توريب  .(قيقحت) ايندلا يبأ نبال :رانلا ةفص

 «مزح نبا.راد :توريب - .(قيقحت) ايندلا يبأ نبال .: هيلع باوثلاو ربصلا باتك

 ْ .صاو4 ها

 يأ



 عجارملا

 | بتكلا
 .ه1541 «فلؤملا :ةدج  .ةقدص نادمح ,/راكفأو ءارآ

 .(ءازجأ ةدع) . . .. ه ١45٠7 .ةجوخ دوصقملا دبع :ةدج - .ةينينثالا

 .ةيدمحملا ةعابطلا راد :ةرهاقلا .  دهاجم دمحم يكز /ةيكزلا ةريسلا يف ةيخيراتلا رابخألا

 :نامع .خياشملا نسح دمحم /ندرألا يف نورصاعملا باتكلاو ءابدألاو بدألا

 .هه.3155:9 ءروتسدلا عباطم

 - .نيسح ميهاربإ ىفطصم /ًابيدأ نيرشعو ةعبسل ةلماش تامجرت :نويدوعس ءابدأ

 .ه ١4١5 «يعافرلا راد :نضايرلا

 «رشنلل ناعيبرلا ةكرش : تيوكلا - .ديزلا دوعس دلاخ /نينرق يف تيوكلا ءابدأ
 ه5

 -.يراوهلا مهاب دمحأ ميدقتو ريرحت «مهدأ دمحأ ليعامسإ /نورصاعم ءابدأ
 .ه8٠5١ ,.فراعملا راد :ةرهاقلا

 ةينطولا ةكرشلا :ةيدوعسلا «ربخلا  .طابش دمحأ هللا دبع /يبرعلا جيلخلا نم ءابدأ

 .هه ١45٠5 ءرشنلل ةديدجلا

 .ه557١ «مولعلا راد : ضايرلا -. لفون نسح فسوي /ةيدوعسلا نم ءابدأ

 راد :توريب.- .ميلس وبأ ميهاربإ دمحم /نادوسلا خيرات يف نوخرؤمو ءاملعو ءايدأ:

 .ها١١151 ؛ليجلا

 رادلا :ةرهاقلا . يمريجبلا يماس /باعصلا اودحت ءالؤه : ليحتسملا فرعت ال ةدارإ

 .ه ١8515 «قينانبللا ةيرصملا

 :قشمد «ةماسأ راد :توريب  .ريخلا يناه /ملاعلا يف ةيسايسلا تالايتغالا رهشأ

 ها" -هاآ50م ١ يبرعلا باتكلا راد

 رادلا :توريب  .تاحرف دمحأ /رئازجلا :يبرعلا برغملا نم ةيفاقث تاوصأ
 .ه ١4١5 «رشنلاو ةعابطلل ةيملاعلا
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 رادلا :توريب .تاحرف دمحأ /برغملا :يبرعلا برغملا نم ةيفاقث تاوصأ

 .ه ١5١5 ءرشنلاو ةعابطلل ةيملاعلا

 بيدأ دادعإ 1 ,رعلا نطولاو يروسلا يبرعلا رطقلا يف برعلا باتكلا داحتا ءاضعأ

 .داحتالا :قشمد  .؟ ط _ .فيه وبأ هللا دع ةعارم ؛دوماع ليعامسإ «ءتزع

 هه 55

 راد : توريب  .يلحاسلا يدامح بيرعتو ميدقت ؛يلرمزلا قداصلا /نويسنوت مالعأ

 ش هه ١505 «يمالسإلا برغلا

 يلع دمحم /ه- 110١- 1١400 :ةرجهلل رشع عبارلا نرقلا يف زاجحلا.مالعأ

 ١"(. ؛يدوعسلا يبرعلا باتكلا)  .ه ١40١ ءرشنلل ةماهت :ةدج - . يبرغم

 - .يبرغم يلع دمحم /يرجهلا رشع سماخلاو رشع عبارلا نرقلا يف زاجحلا مالعأ

 .ها5١51 «فلؤملا :[ةدج]

 - .روفرفلا حلاص فيطللا دبع دمحم /يرجهلا رشع م عيارلا نرقلا يف قشمد مالعأ

 .ه ١5١8 «ناسح راد :حالملا راد :قشم

 بتكلل سيرلا ضاير :ندنل  .يرصب ريم /ثيدحلا قارعلا يف ةسايسلا مالم

 هه 5١*ا/ ءرشنلاو

 .ه199١ «ثارتلا ةبتكم :ةيروص «روزلا ريد -.ناحوش دمحأ /تارفلا مالعأ

 رمع دمحم /يرجه رشع سماخلا نرقلا ىتح لوألا نرقلا نم نيطسلف مالعأ

 .ةفلتخم خيراوت .«ءازجأ ةدع «ةبيتق راد :قشمد  ..ةدامح

 «دلاخلا  عباطم :ضايرلا  .رساجلا دمحم حلاص /لايتغالا ةرئاد يف مالعأ

 هالكلاا

 ملعلا راد :توريب 8 ط .يلكرزلا نيدلا ريخ /...مجارت سوماق :مالعألا

 1 .ها519١ «نييالملل

 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا  .يدنجلا رونأ /يرجهلا رشع عبارلا نرقلا .مالعأ

 .(ركفلاو ةوعدلا مالعأ ١: ج)ه ١

 «سجرنلا ةعبطم :ضايرلا  .كراعملا زيزعلا دبع ميهاربإ فيلأت /ميصقلا مالعأ

 ه 6

 ه0 «رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير :صربق ؛ندنل  .يرصب ريم /دركلا مالعأ

 ١١99 «ةيكلملا ةعبطملا :  طابرلا - .روصنم نب باهولا دبع /يبرعلا برغملا مالعأ

 صاقم5 د

 مه ١408 «ينفلا نانبل زكرم :توريب  .؟ ط  .ظوفحم ظفاح /ةدلاخ مالقأ

 مها



 ]ا

 ه ١40١ ءرشنلل ناعيبرلا ةكرش :تيوكلا  .ظوفحم ظفاح /ةيجيلخ مالقأ

 .ه ١5404 «فراعملا راد :ةرهاقلا - .بّسحم نسح /ةمكحلاو بحلا انوملع نيذلا

 1 .(607  ؟أرقا)

 .هه 1١408 «قدزرفلا عباطم :ضايرلا  .يفيرعلا دهف دمحأ /باقلألا

 مالعولل ءارهزلا :ةرهاقلا - .نيسح مادص :ةبعكلا مده نم لجرلا اذه اوعنما

 .ه١١51١ «يبرعلا

 دبع دمحأ اهئارعشب فرعو اهل مدقو اهققحو اهراتخا /ةيمالسإلا ةوعدلا ديشانأ

 .ه407١ «ناقرفلا راد :نامع  .رارج مهدأ ينسح .عدجلا فيطللا

 نب دمحم /دجن ءاملع نم بتك نم ىلع تاكردتسالاو تافاضإلا ركذب دعولا زاجنإ

 .ه5509١ «فراعملا .ةبتكم :ضايرلا .  ليعامسإ لآ نيسح نب نمحرلا دبع

 ةنيدملا ةسسؤم عباطم :ةدج  .زازق يحلا دبع نسح /يخيراتلا مهقبعب زاجحلا لهأ

 .ها6١51١ ,ةفاحصلل

 .ت.د «نواعتلا راد ةسسؤم :[ةرهاقلا] -. ظفاح دمحأ /مهبابش نم مايأ

 - .تفسوي ردب يقوش ميدقتو دادعإ /اتلدلا طسوو برغ ميلقإ يف ةياورلا ايفارجويلبب

 .ها415١ «.ةفاقثلا ر ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا

 ١5٠4 ماع ىلإ 6 ماع اهسيسأت ذنم :اهؤاسؤر ءاهكولم :اهتالو ءاهؤافلخ :دادغب

 . .هه :١4٠ «ةيبرتلا راد :[دادغب] - . يماحملا درؤلا نيمأ رقإب /ه

 ينيدلا داهجلاو يفاقثلا عاعشإلاو ةيملعلا ةايحلل ضرع :طابرلاو ةرانملا :طيقنش دالب

 ةمظنملا :سنوت ..  يوحنلا ليلخلا /(رضاحملا) ةلقنتملا ةيودبلا تاعماجلا لالخ نم

 .ه ١401 «.مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 ضوفحم دمحم . /اتسرح خيرات
 هه ١8505 ءركفلا راد :قشمد  .قيرز فورعم /ةمود خيرات

 :فئاطلا] -. يولعلا فاقسلا دماح نب دمحم نب هللا دبع /نييمرضحلا ءارعشلا خيرات

 .تء.د «[فراعملا ةبتكم

 . يئارماسلا ميهاربإ خيشلا سنوي /يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف دادغب ءاملع خيرأت

 .ه ١5٠07 ةمدقملا «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :دادغب

 . ةظابأ رازن .ظفاحلا عيطم دمحم /يرجهلا رشع ةثع .عبارلا نرقلا يف قشمد ءاملع خيرات

 ه5 ع راد :قشمذ -:

 1 ه1 ؛ركفلا ا : قشمد - . ظفاحلا

 فد



 «نطولا راد : ضايرلا - ٠ .ميهاربإ لآ هللا دبع نب ميهاربإ /ءالميرح ةاضق خيرات

 هه 58

 اهل مساوقلا مكحو جيلخلل يقرشلا لحاسلا ىلع ةيبرعلا ةؤلؤللا :ةجنل خيرات

 مد دبع .قيقدتو د جارخا «يسابعلا يجنخلا يديحولا يلع نب نيسح فيلأت

 .ها5٠5١ .هفلؤملا : : يبد -. يزعلا

 .ه1١4١ «مزح نبا راد :توريب  .فسوي ناضمر ريخ دمحم ./يلكرزلل مالعألا ةمنت

 ةعبطملا :ةرهاقلا  .يفارجلا هللا دبع نيدلا رخف /نامزلا ةمالع ةيلخب ناوخإلا ةفحت

 .ها756© «,ةيفلسلا

 د :ةرهاقلا  .كاربلا كرابم /م 1147 ١4٠١ نيرشعلا نرقلا ثادحأ يف ةركذتلا

 ه 6 ؛ مالسلا

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم :ةرهاقلا - .يزرتلا ميهاربإ /اماع نيسمخ يف يعمجملا ثارتلا

 1 .اه5١5١]

 «يمالسإلا برغلا راد :توريب  .ظوفحم دمحم /نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت

 ه5

 ةيرصملا رادلا ةرهاقلا -.حاتفلا دبع قيدص ديس /رخاسلا ركفلا ءابدأ راثآو مجارت

 .ه517١* «قةينانبللا

 .ةرهاقلا  .حوذمم ديعس دومحم /عامسلاو ةزاجإلا خويشب عامسألا فينشت

 ٠ ءرشنلل يبرعلا نطولا :توريب - .يفيفع بنيز /ةيفحصو ًالجر ١481 اه -

 يبرعلا باتكلا) .ه507١ ءرشنلل ةماهت :ةدج - .ءايض زيزع /ةمقلا ىلإ روسج :

 8١(.. ؛يدوعسلا

 - .فئار دمحأ ةلماكلا ةمجرتلا ؟(ليلخلا ريمس) لوهجم فلؤمل /فوخلا ةيروهمج

 .يبرعلا مالعإلل ءارهزلا :ةرهاقلا

 د :ةرهاقلا  .يدنجلا رونأ /مالسإلا ءوض يف خماوشلا ممقلاو ةقلامعلا ليج

 : هاعده  ماصتعالا

 فارشإب ؛نيصصختملا نم ةنجل فيلأت /ه ١411 ماع يمالسإلا ملاعلا رضاح

 .ه ١41 «يمالسإلا باتكلل يملاعلا زكرملا :تيوكلا  .ناحطلا دمحم ىفطصم

 نب زيزعلا دبع /باهولا دبع نب دمحم خيشلا دهع ذنم ءالميرح يف ةيملعلا ةلاحلا

 هه /!١501 «نطولا راد :ضايرلا  .ةغيبرلا .نمخحرلا دبع

 ءيمالسإلا بتكملا :توريب -.ةنسح دينع رمع /يراضحلا دوهشلا ققحتي ىتح

 ه1

 اله



 .ه17١54١ «ريغصلا يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا .مامإلا حالص /مويلا اذه لثم يف ثدح
 «قشمد راد :قشمد - .ريخلا ىناه /ةتماصلا تارماؤملاو ةيسايسلا تالايتغالا برح

 1 هه ١51

 «ةديرب . عنيوصلا حلاصلا نامثع /رصاعملا يدوعسلا رعشلا يف ديدجتلا تاكرح

 .ه8٠١5١ «فلؤملا :ةيدوعسلا

 .ه5٠5١ «ءدورمنلا ةبتكم :لصوملا  .نونذ مساب /نوعدبم نوطاطخ

 .«ةمكحلا تيب» ةينطولا ةسسؤملا :ةفاقثلا ةرازو :سنوت  .ةيسنوتلا فراعملا ةرئاد

 همه 5

 نسح دمحم دادعإ /قشمد دجاسم نم ةقلطنملا ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلاو ةاعدلا
 .ه ١51١ «ناميإلا ةسسؤم :توريب ؛ديشرلا راد :توريب ؛قشمد  .يصمحلا

 ميهاربإ دمحم دادعإ /ه١51١ 177 نم :اناغ يف ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلا
 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج :ضايرلا -. باطخ دجم .نيسح فارشإ ؛دمجم

 .(ريتسجام ةلاسر) .ه6١4١ «مالعإلاو ةوعدلا ةيلك «ةيمالسإلا

 ؛سوباق ناطلسلا ةعماج :طقسم  .ريبزلا نب دمحم فارشإ /َناَمُع مالعأ ليلد
 .("” ؛برعلا ءامسأل“ سوباق ناطلسلا ةعوسوم) د .ه:1517 «نانبل ةبتكم :توريب
 - .؟5ط - .نامعن يجان هعضو ىلع فرشأ /يبرعلا ملاعلا يف مالعألاو مالعإلا ليلد
 .ه١541١ «ةفاقثلل نامعن راد :توريب

 : ضايرلا -.نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا /يدوعسلا بتاكلا ليلد
 .ها٠5١ 85 «.ةيعمجلا

 ةديزم «؟ط -. ساطعلا فرش ةميزخ «فسويلا دمحأ دلاخ /تابتاكلاو باتكلا ليلد
 20 .ه18١4١ «نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا : ضايرلا .ةحقنم
 دمحم /ه404١ 1١4٠٠ :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيمالسإلا تافلؤملا ليلد
 .ه17١5١ ةيفاقثلا لصيفلا راد :ضايرلا  .ثففسوي ناضمر ريخ

 ترفوت نيذلا نيرصاعملاو ىمادقلا نيفلؤملل رصح :نييبيللا برعلا نيفلؤملا ليلد .
 «ةفاقثلاو مالعإلا ةنامأ /ه945١ ةنس ىتح ايبيلل يمالسإلا حتنفلا ذنم مهنع تامولعم

 .ها91/ «ةنامألا :برغلا سليارط  .:بتكلا راد

 برعلا ءارعشلل يجولوطنأو يجولوتنأ قيثوت. :نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا رعشلا ناويد
 02 مه 31١5١54 «(ةمرك راد :امور ءاتيياغايف - .قودص يضار /نيرصاعملا

 :ةميخلا .سأر  .روباطلا يلع هللا دبع /ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا خيرات يف لاجر
 ,ه ١51 .فلؤملا

"7”ْْ 



 ب .ها1417١ «ةينفلا رادلا :ةرهاقلا -.ملسملا ميهاربإ /ميصقلا نم لاجر

 ةكم - .يبتك ليمج دمحم ريهز /ةسدقملا ةمصاعلا .:ةمركملا ةكم نم لاجر
 .ةفلتخم خيراوت «ءازجأ ةدع .«فلؤملا :ةمركملا

 - .يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةماعلا ةنامألا .نرق عبر لالخ ةطبارلا داهج ءارو لاجر

 :ه ١5٠8 «ةطبارلا :ةمركملا ةكم .

 .هه ١5408 «ةفرعملا راد :قشمد  .شافع لضف /رئازجلا :ةمأ يف تالاجر

 .ه ١14048 «ءةفرعملا راد :قشمد.- . شافع لضف :/ةيروس :ةمأ يف تالاجر

 :ضايرلا -.يوادر دومحم /رصامملا يدوعسلا بدألا يف اهمالعأو تالحرلا

 .ه5١51١ .فلؤملا

 نيفلؤملاو ءامعزلاو ركفلا ةداقو ءاملعلا رابكل لئاسر ةعومجم :مالعألا لئاسر

 ميدقتو جارخإ /يودنلا نسحلا يبأ خيشلا ةليضف ىلإ تهجوو تبتك . . . ءايدألاو

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك «(ءاملعلا ةودن) مولعلا راد :ؤنهكل -.يودنلا ينسحلا عبارلا دمحم

 00 .ها8٠١5١ «,بادآلاو

 ..تا.د «رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير :ندنل - .ةيعافر نيساي /اوقبس قافر

 راد :توريب :؛ ركفلا راد : موطرخلا - .يرشاب رمع بوجحم /ينادوسلا ركفلا داوز

 .ه ١40١ «يمالسإلا ملاعلا

 .ه ١54084 ءرصنلا راد :ثحابلا راد :توريب  .نوع لياخم ,/ةينانبللا ةقيقحلا يف داورلا

 - .يضاقلا نامثع نب دمحم /نيئسلا ثداوحو دجن ءاملع رثآم نع نيرظانلا ةضور
 ةعبطم :ةرهاقلا  .مهتايفو تددجت نم ةدايزب ءةقسنمو ةحقنمو ةدوزم ء؟ ّط

 ش هه *١10 «يبلحلا

 ها «يدنهلا يلع /لئاح ءاملع مجارت يف لئامخلا رهز

 يأرلا راد :ةرهاقلا  .يزاججلا ديمحلا دبع فارشإ /نيزرابلل يبهذلا لجسلا

 ه١ ماعلا

 يأرلا راد يف ةيلودلا تاساردلاو ثاحبألا زكرم دادعإ /ءامظعلل يبهذلا لجسلا

 هه ١98 ءرادلا :ةرهاقلا . ماعلا

 ةكرش :تيوكلا .ديزلا دوعس دلاخ /ةيتيوكلا تالجملا يف ةيجيلخ مجارتو ريس

 ه1 , ءرشنلل ناعيبرلا

 رابخأ :ةرهاقلا -.حاتفلا دبع قيدص ديس :/نيرشعلا نرقلا ءامظعو ءافرظ رداونو ريس

 .ه8١54١ «تابتكملاو بتكلا ةرادإ «مويلا

 .ه 184٠9 ءبعشلا :ةرهاقلا  .يثعبلا ميهاربإ /ةرصاعم ةيمالسإ تايصخش

 ؟بوه



 ءزجلا ردص) ه8٠١5١ «فراعملا راد :ةرهاقلا  .نيمأ ىفطصم' /ئسنت ال تايصخش

 .(ه505١ ءرشنلل ةماهت :ةدج  ..ةيصخش لئاسم :ناونعب ًاضيأ لوألا

 اد :ةرهاقلا  .يودنلا .ينسحلا يلع نسحلا وبأ /يتايح يف ترثأ بتكو تايصخش

 ده ©١55٠ قوحصلا

 ىلإ ١7١6 نيب ام ةرتفلا يف ريسع ةقطنم يفقثمو ءابدأو ءاملع مجارت نم ريبعلا اذش

 .ه516١ «يبدألا يدانلا :اهبأ . يمعنلا ديعس نب مشاه /ه 6

 ينسح ؛عدجلا فيطللا دبع دمحأ /ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا ءارعش

 .(ءازجأ ةدع) رشنلا خيراوت ددعتم «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب - .رارج مهدأ

 .ه415١ «لخودملا عباطم :مامدلا -. يميصعلا ليخد نب دمحم /ةبيتع ءارعش

 «دادغب ةعماج :دادغب -. نيدللا زع فسوي /نيرشملا نرقلا يف قارعلا ءارعش

 ه9

 راد :توريب  .ىقيقعلا بيجن /تاراتخمو تاسازد :نورصاعم برع ءارعش د

 ١ .ه١141 «لهانملا
 دقنلا نكر)  .ه ١508 «ةنيدملا عباطم :ضايرلا  .يناخلا دمحأ /مهتفرع ءارعش

 ذرب ؛ يبدألا

 ءالاط . .ليقحلا دمح نب / ميركلا دبع /برعلا ةريزج يف ثيدحلا رصعلا ءارعش

 هال «قدزرفلا عباطم :ضايرلا - : ةحقنمو ةديزم

 ِ . يراوهلا ميهاربإ دمحأ ميدقتو ريرحت ؛مهدأ دمحأ ليعامسإ /نورصاعم ءارعش

 ده ١5١٠85 «,فراعملا راد :ةرهاقلا

 «يبدألا يدانلا : ةرونملا ةنيدملا -. يرارطخلا ديعلا دمحم /رقيع ضرأ نم ءارعش

 .ه948١ ةمدقملا

 «قيوط راد : ضايرلا .ديمحلا ملاس نب هللا دبع /ةيبرعلا ةريزجلا نم ءارعش

 .ه1

 نم ددع اهيلإ فاضمو ة ةحقتم 2" ط .ديشرلا عينملا دهف /سرلا نم ءارعش

 اها6٠5 ن .د .م ا.د .تارعاشلاو ءارعشلا

 ِ . يمشاهلا لداع دمحم /ةيقيبطت ةسارد : يمالسإلا بدألا جهنم ىلع ءابدأو ءارعش

 .(ةيمالسإلا ةوحصلا ةلسلس)  .ه ١4٠9 «ةفاقثلا راد : ةحودلا

 ريمأو ءارهزلا ةمطاف عورف يولع ينب نم تيبلا لهأ بسن يف ةريهظلا سمش

 قيقحت  ةروهشملا دمحم نب نمحرلا دي رانع لا يضر بلاط يل نب ىلع نيمؤملا

 .ه84٠5١ «.ةفرعملا راد :ةدج  .باهش ءايض دمحم

 0*/هك



 ةلجم قحالمل ةلماكلا ةمجرتلا وهو) نيرشعلا نرقلا مإلعأ ٠٠٠١. .:ةراضحلا عانص

 , مه ١51 .ءماسحلا راد :توريب - .. محلم دايإ بيرعت ؛(ةيندنللا زميات يادنصلا

 .ه ١508 .ثيدحلا يرصملا بتكملا :ةرهاقلا -. روصنم سينأ /يتايح يف اوشاع

 ةديرج: :ةرهاقلا] - ٠ لقع يمهف /ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءالؤع تفرع

 .هاا/٠ .[لاوحألا ..

 .ه141 4 «ةيئانبللا ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا -.مليوس دمحأ /خيراتلا مهلفغأ ءامظع

 5 . دهز وبأ دومجم ميدِقتو دادعإ ./تاربخو براجت :نويعامتجالاو عامتجالا ملع

 .ه ١5٠9 «بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا

 - .يرمعلا دمحيملا ناميلبسلا حلاص /ميصقلا ءاملعو مهتذمالتو ميلس لآ ءاملع

 ه 66 .عاعشإلا عباطم : ضايرلا

 ةرازو : :,دادغب - . يئارماسلا ميهاربإ خيشلا سنوي /ةيدنهلا ةراقلا هبش يف برعلا ءاملع

 .ه ١5١05 «فاقوألا

 هال / «جالفلا ةبتكم : تيوكلا - .لالب وبأ ةدوع دمحم ليلخ /تيوكلا ءاملع

 «ةيبهذلا_تاحفصلا .ةكرش :ضايرلا  .يقيرحلا ميهاربإ نب دمح /سرلا نم ءاملع
 ١ه

  .كا ربلا دب دنيشر نب رصان نبزي زيزعلا دبع دادعإ /(جرخلا) ملدلا ةاضقو ءاملع
 .ه ١418 ؛يضيمحلا راد :صضايرلا

 هه 1ك :ماصتعالا راد : ةرهاقلا .بوذجنملا دمحم /مهتفرع نوركفمو ءاملع

 ْ .(ةفرعملا ملاع :ةدج 7”. ط)
 .(هذو ءأرقا) - .ه ١4٠8 «فراعملا راد :ةرهاقلا - .. يبلش يريخ /ءافرظ ةقلامع
 ثاحباالل ركف ةسسؤم : :توريب  .دادح بويأ فسوي /يرجهملا بدألا يف نيطسلف

 .ها597١ ءرشنلاو

 .يرمشلا ميهاربإ دمحم هللا. دبع ركب وبأ : /جيلخلا مالعأ مجارت يف ديفملا تسرهفلا
 .ه ١51 :رشنلل ةديدجلا ةينطولا رادلا :ةيدوعسلا ءربخلا -

 ةطبار :ةراقل ب7 ط.د.دشيورلا دعس نب هللا دبع /نورقلا ربع يمالسإلا ركفلا ةداق
 .تء.د «ثيدحلا بدألا

 - .داؤف دمحأ تامعن:/ثيدحلا يرصملا بدألا مالعأل مجارتو .تاسارد : ةيبدأ ممق

 0 1 : .ه ١404 «بتكلا ملاع :ةرهاقلا - "<. ط

 - :ينالعو. يلع دمحم :«يرصملا .ناورم /م او94لا/ 1897 تايروشلا تابتاكلا

 .ه ١508 ءرشنلل يلاهألا :قشم

 ا/ هاب



 ركفلا راد :توريب .ركسعلا نمحرلا دبع /مالسإلا ءامس يف ةينمي بكاوك

 .ه١١5١ «ءركفلا راد :قشمد ؛رصاعملا

 .ه ١4١08 «يبارافلا راد :توريب  .ديوس دمحأ /قيرطلا ىلع تاتفال

 ببس نع راطقألا فلتخم يف ركفلا لاجر نم ةبخنل تالاقم ةعومجم ؟انملسأ اذامل

 دبع نب ديمحلا دبع هيلع قلعو هبذه ؛ربج ىفطصم ةمجرت /مالسإلا مهقانتعا

 .ه18١54١ «ةميزخ نبأ راد :ضايرلا -.ينابيحسلا نمحرلا

 باتك)  .ت .د «قيوستلاو ثاحبألل ةيدوعسلا ةكرشلا :ةدج /هوجو ثادحألل

 .(طسوألا قرشلا

 :تيوكلا  .يجان بويأ نب يلع /مويلاو سمألا نيب ايريجين يف مالسإلا نع تاحمل
 .ها١51١ - «ثيدحلا باتكلا راد

 .ه١4١؟ ءرجاهملا راد :ةرونملا ةئيدملا - .يندعلا ركب وبأ /رونلا عماول

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا - . يضاقلا يركش /ةيصخشو ةيرصم ةيصخش ةئام

 ١١(. ؛نييرصملا خيرات)  .ه ١501 .باتكلل

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا - .مالع يدهم دمحم /ًاماع نيسمخ يف نوؤيعمجمملا

 .ه ١405 «ةيريمألا عباطملا نوؤشل

 .تاءد ةطبارلا :ةرهاقلا - .ثيدحلا بدألا ةطبار ىلإ ولوبأ نم :ةيبدألا انسرادم

 ش .(طوطخم) ديشرلا هللا دبع تاركذم

 ٠ «لاقيوت راد :ءاضيبلا رادلا :جاحلب ةثيغ  /ءابدألاو باتكلا مجارتل دشرملا

 هه 59١ا/

 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب  .ةلاحك اضر رمع /نيفلؤملا مجعم ىلع كردتسملا

 هه 550 5لا

 .ه 1401 1409 «فراعملا راد :ةرهاقلا - . يقيقعلا بيجن /نوقرشتسملا

 «قدزرفلا عباطم :ضايرلا . يضاملا ميهاربإ دمجم /ءايحلاو لجخلا نيب ريهاشملا

 1 1 ه١

 «ساريس راد :سنوت  .ةحقنم «” ط . ةنيذوب دمحم /نييسنوتلا ةيهاشم

 1 هه 5

 راد :توريب  .سيرخ ميعن يلع ءانهم يلع .أ .دبع /ءابدألاو ءارعشلا زئيهاشنم

 1 .ه ١4١١ «ةيملعلا بتكلا

 «يبرعلا باتكلا راد :ةرهاقلا ؛قشمد .ريخلا يناه /نيرشعلا نرقلا ءافرظو ريهاشم.

 1 .ها511١*
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 يدانلا :ةدج  .ناديز فيزوج /ثيدحلا يبرعلا ملاعلا يف يئاسنلا بدألا رداصم

 .ه ١505 «يفاقثلا يبدألا

 ءايحإ ةرادإ :ةحودلا  .يشبحلا دمحم هللا دبع /نميلا يف يمالسإلا ركفلا رداصم

 .ه ١108 «يمالسإلا ثارتلا

 - .بطق لامج تاحول ؛راحسلا ةدوج ديعس هتدام بتك /يبرعلا ركفلا مالعأ روصم

 .ت ا.د ءرصم ةبتكم : ةرهاقلا

 .ه184 «باتكلا راد :ءاضيبلا رادلا - .بالغ ميركلا دبع /ءابدألاو بدألا عم

 -.يروبجلا ليمج /روصعلا ربع نفلاو ركفلا داور ةايح نم تاضمو ءوأ «مالعألا عم

 .6؟14 ؛ةثيدحلا بتكلا ةلسلس) .ه78١/ «مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو :دادغب

 .ه ١54١9 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا - .روشاع نامعن /داورلا عم

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا  .يبلش دمحم /نفلاو ركفلا داور عم

161 

 .ه 1١5٠5 «:فراعملا راد :ةرهاقلا - . .بيرغ نومأم /بدألاو ركفلا ريهاشم عم

 .((هن١ ؛أرقا)

 .ه ١41١١ «,ةيمدقتلا رادلا :توريب  .اشابلا ليلخ دمحم /زوردلا مالعأ مجعم

 ىمادقلا بناجألاو برعلا مالعألا رهشأل مجارت ةعوسوم :دروملا مالعأ مجعم

 . يكبلعبلا يزمر دادعإ ؛يكبلعبلا رينم فيلأت /دروملا ةعوسوم نم ةاقتسم نيثدحملاو

 .ه17١4١ «نييالملل ملعلا راد :توريب -

 .ديسلا حلاص داؤف /يمالسإلاو يبرعلا خيراتلا يف ةراعتسملا ءامسألاو باقلألا مجعم

 .ه ١5٠١ «نييالملل ملعلا راد :توريب -

 زيزعلا دبع ةزئاج ةسسؤم :تيوكلا -. /نيرصاعملا برعلا ءارعشلل نيطبابلا مجعم
 .ه5١51١ .«يرعشلا عادبإلل نيطبابلا دوعس

 مسوملا راد :توريب  .ولحلا رماع /ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةينآرقلا تاساردلا مجعم

 .هها١41 .مالعإلل

 نم دهاوشو نييبعشلا ءارعشلا مالعأ ضعبل مجارت :نييبعشلا ءارعشلا مجعم

 «قدزرفلا عباطم .: ضايرلا - . يفيرعلا يلعلا دهف دمحأ دادعإو عمج /فراعشأ

 ه1

 .ت ا.د «ةبثولا راد :قشمد  .تزع بيدأ /ةيروس باتك مجعم

 ةرئادلا :ضايرلا - .؟ ط  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيفلؤملاو تاتكلا مجنعم

 .(ةيدوعسلا يف باتكلاو ءابدألا مجعم :ناونعب «ىلوألا ةعبطلاو) ةدودحملا مالعإلل
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 «نانبل ةبتكم :توريب - .يسنهبلا فيفع /نيطاطخلاو يبرعلا طخلا تاحلطصم مجعم .

 ه6

 :توريب  .رهاطلا داوج يلع /ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم

 ىلع دادغب ةعماج تدعاس ؛رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :ةيملاعلا ةبتكملا

 .ه ١5٠8 ءىرشن

 همه 45 داشرإلا ةعبطم :دادغب  .داوع سيكروك /نييقارعلا نيفلؤملا مجعم

 .ه505١ ءةلاصألا راد :ضايرلا . لفون نسح فسوي /ةيدوعسلا يف نوركفم

 .ت .د «داشرإلا راد :توريب  .يدنجلا رونأ /مهراثآ لالخ نم ءايدأو نوركفم

 :ةمركملا ةكم -. شيهد نب هللا دبع فيطللا دبع /ةمركملا ةكم يف ةصاخلا تابتكملا

 .ه8٠5١ ,.فلؤملا

 نم ةنجل قيئوتو دادعإ /تيوكلا لايتغا ىلإ همع لايتغا نم نيسح مادص فلم
 ةسسؤم :ةرهاقلا -؟ . ط -.دمحأ ديس تعفر فارشإ ؛ةيبرعلا نوؤشلا يف ءاربخلا

 .ه١٠5١ .ثاحبألاو تاساردلل افاي

 هام «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا - . . جرف ليبن /ءارعشلا ةكلمم

 نب ميركلا دبع /ه ١415 ماع ىلإ 5٠ ماع نم ةيبرعلا ةريزجلا رابخأو ثادحأ نم

 .هآ515 «فلؤملا :ضايرلا .ليقحلا دمح

 يدانلا :فئاطلا ينرقلا نارضخ يلع دادعإ /نيرصاعملا فئاطلا ءابدأ نم

 ش .ه١٠14 «يبدألا

 ةعجارم ؛نيدلا دعس ناميلس /نيرشعلا نرقلا يف يملاعلاو يبدألا ركفلا مالعأ نم .

 .ه ١5١١ «فلؤملا :قشمد  .ريخلا يناه ميدقتو

 «ىصقألا ةبتكم :نامع  .ةفوص وبأ دمحم /ندرألا يف بدألاو ركفلا مالعأ نم

 * ه#

 ةلاكو امج - ,ا1ب» .تادوعلا بوقعي /نيطسلف يف بدألاو ركفلا مالعأ نم
 ه5 ءةيندرألا عيزوتلا

 ها «فيرشلا راد :ضايرلا'

 «ريشبلا راد :ناّمع .ةطبارلا رعش نم تاراتخم :ثيدحلا يمالسإلا رعشلا نم

 هلا 84

 /راثآو رابخأو تاساردو صصق هيفو «ةيبعش راعشأو مجارت :ةديرب ءارعش نم

 ْ .ه ١509 «رانملا عباطم :ميصقلا  .ناديقنلا دمحم نب ناميلس
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 عباسلاو نمداسلا رادصإلا) ن.د :ناّمع -.نويعب ناندع ءادبغ وبأ ديشر :/؟وه نم

 .(ه1115-15

 بزحلا /م1487١ يمادلا رياني ١ :ةلشافلا ةيبالقنالا ةرماؤملا ثادحأو عئاقو نم

 .ه505١ .«بزحلا :ندع  .ينميلا يكارتشال

 .ه51١ .نطولا راد :ضايرلا . هظ -. رماعلا دلاخ بيجن /ةيناميإ فقاوم

 دمحأ /ه 15٠١ ١1ه. ًاماع نيتس لالخ نييدوعسلا باتكلاو ءابدألا ةعوسوم

 هه 1417-141 «يبدألا يدانلا :ةرونملا ةنيدملا  .ملس نب ديعس '

 مالسلا دبع /ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءابدأ زربأل فراعم ةرئاد :ةيبدألا ةعوسوملا
 ه1 «يبدألا يدانلا : فئاطلا . يساسلا رهاط

 رصان /مهزومرو مهمالعأو مهروص عم مويلا ىلإ ةنعارفلا نم رصم ماكح ةعوسوم
 .ه١541١ :«قورشلا راد :توريب :ةرهاقلا 5 ط .يراصنألا

 نيسح فيلأت /ندرألا - نيطسلف  نانبل  ةيروس :ةيبرعلا ةيفحصلا ةعوسوملا
 .ه ١4٠١ «مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا :سنوت  .ركشلا نيساي «تادوعلا

 مولعلاو ثيدحلا لاجر :يمالسإلا نانبل خيرات يف نيملسملا ءاملع ةعوسوم

 يمالسإلا زكرملا :توريب -.يرمدت مالسلا دبع رمع هبترو هدعأو هعمج /ةيناسنإلا
 .ه4154١ «ءامنإلاو مالعإلل

 ةماعلا ةئيهلا «مالعإلا ةرازو /ةزرابلا ةيرصملا تايصخشلل ةيموقلا ةعوسوملا

 .ه ١5٠9 «,ةرازولا :ةرهاقلا  .تامالعتسالل

 ةمظنم :م .د  .نيهاش رمع دمحأ /نيرشعلا نرقلا يف نيطسلف باّنك ةعوسوم
 .ه ١41١7 ءرشنلل يلاهألا عيزوت :قشمد ؟؛ةفاقثلا ةرئاد «ةينيطسلفلا ريرحتلا

 «نييالملل ملعلا راد :توريب - .يودب نمحرلا دبع /نيقرشتسملا ةعوسوم
 هه 5

 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد -. فيرش ميمص /خيراتو مالعأ :ةيروس يف اقيسوملا

 1 1 ه١

 نامعن راد : :توريب - ٠ .نامعن يجان هعضو ىلع فرشأ /ماع ةئم يف يبرع ملع ةئم

 .ها 851 «.ةفاقثلل

 «ينيدلا هيجوتلا ةيعمج : :م واد .يناجرملا رديح /ًاثيدحو ًاميدق فرشألا فحبتلا

 اه ١544

 ةرادإ ؛مويلا رابخأ : ةرهاقلا -. ىفطصم دمحم /رصعلا ىلع دوهش ةفاحصلا موجن

 .هاآ٠5 «تابتكملاو بتكلا

 "كا



  :ندنل - .يبيشاشنلا نيدلا رصان /ةأرما اهمسا ةيسايسلا :طسوألا قرشلا نم ءاسن

 .ه ١408 ءرشنلاو بتكلل سيرلا ضاير
 :ةرهاقلا - .يمويبلا بجر دمحم /نيرصاعملا اهمالعأ ريس يف ةيمالسإلا ةضهنلا

 هه ١5٠١ «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 راد :توريب  .يمعطلا نيدلا ييحم /رهزألا عماجلا خويش تاقبط يف رهبألا روتل رونلا
 .ه ١51١7 «ليجلا

 نب قتاع /روصعلا رم ىلع ةكم ءارعش مجارت :مارحلا دلبلا خيرأت يف مامحلا ليده

 .ها5١51١ «ةكم راد :ةمركملا ةكم . يدالبلا ثيغ

 .ها517١ «قفاقثلا ةرازو :نامع - .يليلخلا رفعج / مهتفرع اذكه

 .ه517١ ؛مويلا رابخأ :ةرهاقلا - .يزوف ديفم مهرواح ءالؤه

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا  .يعيطملا يعمل /رصم نم لاجرلا ءالؤه

 ه 6 1/

 .(488 ؛أرقا)  .ه ١5٠07 «فراعملا راد :ةرهاقلا  .رضخ سابع /مهتفرع ءالؤه

 ميمت دادعإ /ةمركملا ةكم باتك نم ةئامل ةزجوم مجارت :يكملا بتاكلا ةبوه
 .ه15١4١ «ةفاقثلا ةلجم راد :قشمد  .ميكحلا

 تاي در ودلا

 .نانبل يف ردصت ةيرهش ةلجم : بادآلا

 .ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج ةيعمج نع يبد يف ردصت ةلجم :ثارتلاو ةفاقثلا قافآ

 .رصم يف ردصت ةيموي ةديرج :رارحألا

 .رصم يف ردصت ةيموي ةديرج :رابخألا
 .تيوكلا يف ردصت ةيملع ةرشن : يمالسإلا ثارتلا رابخأ

 رصم مث «تيوكلا مث ءرصم يف ردصت ةيرهش ةرشن :يبرعلا ثارتلا رابخأ
 ملاعلا ةطبار نع ةيدوعسلا يف ردصت ةيعوبسأ ةديرج :يمالسإلا ملاعلا رابخأ

 .(يمالسإلا ملاعلا :ناونعب ردصت تراص مث) يمالسإلا

 يعوبسألا «ةنيدملا» ةديرج قحلم : ءاعبرألا

 .ةيروس يف ردصت ةيعوبسأ ةديرج :يبدألا عوبسألا

 .نانبل يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم :يبرعلا عوبسألا

 .نانبل يف (ًاتقؤم نيرهش لك ردصت) ةيرهش فصن ةلجم :ةلاصألا
 ..ةيدوعسلاب مامإلا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك اهردصت ةيلوح :ةعيرشلا ءاوضأ

 كك



 ؟ةيعوبسأ ةلجم :قفألا

 .نانبل يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم :راكفألا

 .يعوبسألا «ةنيدملا» ةديرج قحلم :ثارتلا نم ناولأ

 .تيوكلا يف ردصت ةيموي ةديرج :ءابنألا
 .رصم يف ردصت ةيموي ةديرج :مارهألا

 .ةيروس يف ردصت ةيموي ةديرج :ثعبلا
 .دنهلا يف ردصت ةيرهش ةلجم :يمالسإلا ثعبلا

 .ةيدوعسلا يف ردصت ةيموي ةديرج :دالبلا

 .ةيروس يف ردصت ةيلصف ةلجم :لايجألا ةانب

 .ايناطيرب يف يمالسإلا ىدتنملا نع نيرهش لك ردصت ةلجم :نايبلا

 .(قشمد) :ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج نايب

 .ةيروس يف ردصت ةيموي ةديرج :نيرشت
 .ةيروس ىف ردصت ةيرهش ةلجم : ةفاقثلا

 .رضف يف ردصت ةيرهش ةلجم : ةفاقثلا

 .ةيروس يف ردصت ةيموي ةديرج :ةروثلا

 .ةيدوعسلا يف ذ ردصت ةيموي ةديرج :ةريزجلا

 رصم يف ردصت ةيموي ةديرج :ةيروهمجلا
 .(ناتسكاب) رواشيب يف ردصت ةيرهش ةلجم :داهجلا
 .ةيدوعسلا يف ردصت ةيرهش ةلجم :ينطولا سرحلا

 .سنوت يف ردصت ةيموي ةديرج :ةيرحلا
 .ةرهاقلا ىف ناسنإلا.قوقح .راصنأ ةيعمج اهردصت ةلجم :ناسنإلا قوقح

 ١ .ندنل - نانبل ىف ردصت ةيعوبسأ ةلجم : ثداوحلا

 .ندنل ىف ردصت ةيموي ةديرج :ةايحلا

 .تيوكلا يف ردصت ةيرهش ةلجم :ةيريخلا
 تراض مث) ةيمالسإلا ةعماجلا نع دنهلا يف ردصت ةيرهش فصن ةديرج :يعادلا

 رصم يف ردصت ةيرهش :ةوعدلا

 ٠.ةيدوعسلاب يمالسإلا ملاعلا ةطبار نع ةيدوعسلا يف ردصت ةيرهش ةلجم : ةطبارلا

 .رصم ىف ردصت ةيعوبسأ ةديرج :بعشلا يأر

 دنهلا يف ردصت ةيرهش فصن ةديرج :دئارلا

 كا



 .رطق يف ردصت ةديرج : ةيارلا

 .رصم يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم :فسويلا زور
 .نانبل يف ردصت ةيرهش ةلجم :ةيمالسإلا ةلاسرلا

 .ةيدوعسلا يف ردصت ةيموي ةديرج :ضايرلا
 .ندنل يف ردصت ةيموي ةديرج : طسوألا قرشلا

 .ندرألا يف ردصت ةيرهش :ةعيرشلا

 : .صربقب مصاوعلا راد نع ردصت ةيرهش : قئاقشلا

 راد ةعامج اهردصت) ةيمالسإلا تاسرادلاو اهبادآو ةيبرعلا ةغلل مولعلا راد ةفيحص

 .(رصمب مولعلا

 .دنهلا يف ردصت ةلجم :ةمألا توص

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهردصت ةلجم :نيطسلف توص

 .تيوكلل يقارعلا. وزغلا ءانثأ جراخلا يف تردص ةيموي ةديرج :تيوكلا توص

 .قارعلا  بابش ةبلطل ينطولا داحتالا اهردصي ةيعوبسأ ةديرج :بابشلاو ةبلطلا
 .يمالسإلا ملاعلا رابخأ :ةديرجل ديدجلا مسالا :يمالسإلا ملاعلا

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا نع ردصت ةيفارجويلبب ةلجم :باتكلا ملاع

 .ةيدوعسلا يف ردصت - نيرهش لك مث  ةيلصف ةلجم :بتكلا ملاع

 ش 0 .ةيموي ةديرج :زوين برع

 .ةيروس يف ردصت ةيموي ةديرج :ةبورعلا
 .ةيدوعسلا يف ردصت ةيموي ةديرج :ظاكع

 .ةيقورافلا ةعماجلا نع ناتسكاب يف ردصت ةيلصف :قورافلا
 0 . .تيوكلا يف ردصت ةيرهش ةلجم :ناقرفلا

 .برغملا يف (ًاتقؤم نيرهش لك ردصت) ةيرهش ةلجم :ناقرفلا
 .ةيرهش ةلجم :ةروثلا نيطسلف

 .ةيدوعسلا ىف ردصت ةيرهش ةلجم : لصيفلا

 .رصم ىف ردصت ةيرهش .ةلجم : ةرهاقلا

 .ندنل يف ردصت ةيدرك ةلجم : همان دروك

 .ناتسكاب  ناتسناغفأ يف ردصت ةلجم :ةكرعملا بيهل

 .ةيمالسإلا ةراضحلل تيبلا لآ ةسسؤم نع ندرألا يف ردصت ةيرهش ةرشن : بآم

 .تيوكلا يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم : عمتجملا

 .ندرألا يف ردصت ةلجم :ةيفاقثلا ةلجملا
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 .ةيدوعسلا يف ردصت ةيرهش ةلجم :ةيبرعلا ةلجملا
 .تيوكلا يف ردصت «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا
 .يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم
 .(رصم) ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم
 .يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم
 .ةيدوؤعسلا ئف:ردصت ةيموي ةديرج : ةنيدملا

 .ةيدوعسلاب مامإلا ةعماج اهردصت ةديرج :ةعماجلا ةآرم
 .ةيدوعسلا يف ردصت ةيموي ةديرج : ةيئاسملا

 .ندنل يف ردصت ةيعوبسأ ةديرج :نوملسملا

 .رصم يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم :روصملا

 يدان عم نواعتلاب ثاحبألاو تامولعملا مسق اهردصي ةيرود ةرشن :تامولعملا

 .رصمب مارهألا

 .(«ةنيدملا» ةديرج عم يعوبسأ) ثارتلا قحلم

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ىف ردصت ةيرهش ةلجم :ىدتنملا

 .ةيدوعسلا ىف ردصت ةيرهش ةلجم : لهنملا
 .نيرحبلا ىف ردصت ةيعوبسأ ةلجم :فقاوملا
 .ةيدوعسلا ىف ردصت ةيموي ةديرج :ةودنلا

 .لوبناتساب ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو خيراتلل ثاحبألا زكرمل ةيرابخإلا ةرشنلا
 .دنهلاب سرانب ةيفلسلا ةعماجلا ةرشن
 .نانبل يف ردصت ةيموي ةديرج :راهنلا
 .ةيروس يف ردصت ةيرهش فصن :نويزفلتلاو ةعاذإلا ةلجم :قشمد انه

 ْ .ندنل يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم :طسولا
 .,تيوكلا يف ردصت ةيرهش ةلجم :يمالسإلا يعولا

 . ةيدوعسلا يف ردصت ةيعوبسأ ةلجم : ةماميلا
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 باسنألا تالاحإ سرهف

)0 

 ميهاربإ باهولا دبع - يشآ

 بيدأ لداع - اغآ

 يركف - ةظابأ

 ديس - ميهاربإ

 دمحأ حالض -

 دمحم <

 لضفلا وبأ دمحم -

 رونلا -

 جاجحلا وبأ فسوي -

 باهولا دبع دومجم - يدونبألا

 ليعامسإ ميهاربإ < يرايبألا

 ناميلس دمحأ - دمحأ

 دمحم لامج -

 يدشر نيسح <

 .(اضيأ كردتسملا لمشي)

 عيفش -

 هللا فلخ دمحم -

 ناميلس دمحم -

 ديمحلا دبع دمحم -

 ْ دحاولا دبع دمحم -

 فسوي - سيردإ

 ديعس دمحم نب دمحأ - يبلدإلا

 يلع - مهدأ
 ريبلأ - بيدأ

 . رذاقلا دبع - طوؤانرأ أ

 دمحم -  دسأ

 حالص - ليعامسإ وبأ

 نيسح دومحم <

 ميعن <

 لاشيم - رمسأ

 بدك



 سابع زيزعلا دبع - يناوسألا

 حلاص - رتشألا

 يشبح فسوي - رقشألا

 يفجتلا .نيدلا دجم - يناهفصألا

 نسحم - شميطأ

 نمحرلا بيبح - يمظعألا

 نسحلا ءايض -

 نيسح دشار - ةيرابغا

 دمحأ ديعس < يدابآ ربكألا

 نيدلا ءاهب - يمركأ

 هللا دبع مدآ - يرولألا

 نيذلا ءاهب:رمع - يريمألا

 نامثع - نيمأ

 يلع 5

 يقت دمحم - ينيمأ

 نيدلا راتخم دمحم -يسينودنألا

 مساقلا نب سودقلا دبع - يراصنألا

 ميهاربإ هللا دبع -

 ميهاربإ < سيئأ

 دمحم -

 دمحم - لدهألا

 ديس زيزعلا دبع - لهألا

 زيزعلا دبع < يناوهألا

 .فيرظ دهاج - ىلغوأ

 داوج - ىكزيا

 (ب)
 ميلس لماك - ابابلا

 . جوصن - ليباب
 دمحم دومحم - يجابلا

 ناميلس ةميعز < ينورابلا

 فيزوج - اليساب

 تفأر نمحرلا دبع - اشابلا

 هط - رقاب

 نسح دمحأ < يروقابلا

 دمحأ - ريكاب

 داوج دمحم - رانوهاب

 نسح - يدرنجبلا

 نسح نب قداص دمحم < مولعلا رحب

 00 بيحلا ىفطضم - يرحبلا
 نسح - يريحبلا

 دمحم رماع -

 دمحم :ْنب دينج - يراخبلا

 يسرم لامج - ردب

 . ميحرلا دبع -
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 دادقملا دمحأ - يورصبلا | 2  هط نسحملا دبع دمحم -

 سراف - سرطب | : 1 حلاص نشور - .ناخ ردب

 ميهاربإ - يثعبلا | 0 20٠  ىفطصم يلع - نيدلا ردب

 . نائدع - يتاجغب دمحم دمحأ < يودب

 دمحم - يطولقبلا 27 هومحم - يودبلا

 . .نسح دمحأ - ركبلا ظ ظ هيوبيس دومحم -

 ميحرلا دبع - ركب وبأ | 0٠ تجهب ىفطصم -

 حالص - يركبلا 1 0 .هللا دبع دومحم 2 تارب

 «ءاخلا فرح يف) - ريخاب | 20202020020 دمحم ىبحي - قزرب

 فسوي ليئاخيم - يدلب 0 غ1 دمحم < ماهرب

 1 هللا ديبع - يوايلبلا 00 فاطلأ - زاورب

 ميهاربإ نب حلاص - ييهيلبلا | , دمحأ ايركز < يربلا

 داج دمحم - انبلا 001 ديشروخ هللا دبع -

 مالغ نب رهاط دمحم - يريب جنبلا 0000 دايس دمحم - يرب

 نيسح يلع - يجقدنب حلاص نب دمحأ - ماسبلا
 ايزكز دمحم .نب فسوي دمحم -> يرونبلا 0 ..مارفأ ٍداؤف - يناتسبلا

 يفصو - ينبلا .دومحم قااصلا دمحم - سيسب

 دمحم بيجن < يتيبهبلا 3 ا نيدباع - وسيسب

 دمحم - يتشهب 00 نيعم -

 لماك دمحم - يواسنهبلا ٠ ' دحاولا دبع دمحأ < ينويسبلا

 دمحم - يهبلا | : دمحأ - ريشب

 ديمح زاملي < نوتوب ' 1 . رمع دمحم -

 الكم



 | ليمإ - اموتأ| 2 ١ رمع ناضمر - يطوبلا

 . .نيسحلا نيدباعلا نيز - يسنوتلا 000 0.1 دمحم ةزمح - يرقوب

 ةفيلخ دمحم - ش 00 لماك - يهوبلا

 . هللا دبع نب دومح - يرجيوتلا 200 نمحرلا دبع دمحم - راصيب

 ةيدان - ينيوت ْ ةجهب دمحم - راطيبلا

 هللا دبع ايركز - اليب

 - لمحم - :
 ةيجان - رماث ليمج د

 ٠ حيسملا دبع فسوي - تورث

5 
 . محلم سينأ - رباج
 0 داهن - داج

 (ت)
 يركش ديجملا دبع ت يجاتلا

 زيزعلا دبع - يكرتلا

 يميتغلا افولا وبأ دمحم - ينازاتفتلا

 دمحأ ميلح - نيدلا يقت

 دومحم ليلخ -

 دمحأ لداع

 دلاخ - رداجلا

 نمحرلا دبع نب هللا دبع < رساجلا

 :دؤمحمم ريئم ت

 ليمج عيدو - قوحلت

 رهاط - توواج

 يقدص دمحم - يجنخابجلا

 دمحم نب ديحو دمحم - يوابجلا
 ْ حلاص 0202020 بييحلا ريشبلا - يليلتلا

 . دمحم نب ناميلس - ربجلا | <”. 0 وكيس دمحأ < يروت

 ديرف < ربج 00000010 ةدياع - قيفوت

 ميهاربإ اربج - اربج . .رمع كمحم تح

 ن3



 يماس - ةربج

 شيورد قيفش > يربج

 دمحم :لاعتملا كبع < يربجلا

 ناميلُس ليئاربج - روبج 1

 ميهاربإ دمحم -ِ عدج

 يداهلا دبع < رارج

 سابعلا نب هللا دبع - يرارجلا

 حلاص 2 تدوج

 ريهز دمحم - ةنارج

 ميركلا دبع - سونامرج

 7 دمحأ يلع - يلتيرجلا

 ديعس - يرئازجلا

 ميدن - رسجلا

 دمحأ نب ديعس دمحم - ىشجلا ش

 دمح نب نمحرلا دبع - يليطجلا

 نيمألا دمحم نب راتخملا دمحم - ينكجلا

 حالص - لالج

 داعس دمحم ت-

 ديجملا دبع - نولج

 دمحم ىلع - زامج

 دمحم سيردإ - عامج

 دمحم دمحأ - لامج

 دمحم حلاص -

 يلع دمحم - لامجلا

 نسحم - نيدلا لامج

 دعس - ةعمج

 حاتفلا دبع - لمجلا

 ظفاح - ليمج

 داؤف لامك - طالبنج

 يلع دمحأ - يدنجلا

 - نالهج

 ةمالس هللا دبع - ينهجلا

 مظاك - داوج

 راتسلا دبع دمحأ - يراوجلا

 حلاص - تدوج

 لاشيم - ةدوج وبأ

 نودع

 دوعسم .- ينوج

 حاتفلا دبع دماح - رهوج

 يدمح ىفطصم - يتاجيوجلا

 فم



 قحلا دبع - زيزع يحبص - رايجلا
 رداقلا دبع -

3 1 
 0 دمحأ دمحم - جاحلا

 كلام - 00
 ةمعب -

 اع دمحم - دادحلا

 ّح , نيسح - رمع جاح
 د نب دمحم - . ها

 م ناميلس قيفوت < موطاح

 1 اجلا دبع - برح دمحم نب دومحم دمحأ -ظفاحلا

 يلع دمحم - ناكرحلا . حالص - ظفاح

 امحم - يريرحلا مشاه مالسلا دبع -

 دمحم يلع - هللا بسح رداقلا دبع نامثع -

 دمحم دعس >> نسح رداقلا دبع ىلع -

 سابع < دمحأ ليلخ - يدماحلا

 ليلجلا دبع - ليلخ - يواح
 حاتفلا دبع - هللا جرف - كياح

 هيقفلا يلع - زيزع دمحم - يبابحل

 رامع - نسحلب قوزرم نسج - ةكنبح

 ينغلا دبع دمحم - نسح لماك دمحم - ةتح
 نونك هللا دبع - ينسحلا يروخ بيليف - يتح

 يبتك نيمأ دمحم - . رثدم بوذجم - زاجحلا

 يلعلا دبع نب دمحم - ليعامسإ نب دمحم - يرجحلا
 دمحأ - نيسح دعس نب دمح >< يجحلا

 دبع تباث < دعد - دادح

 ااا



 دشار

 ضاير < نيسحلا
 داجس - نيسح

 هط نازوس -

 دشار نب زيزعلا دبع - نيسح لآ

 رصان فيطل - نيسح

 لماك دمحم

 دمحم دمحم -

 ىسوم قاحسإ < ينيسحلا

 ينوزبارط دعسأ -

 حلاص لامج -

 دمحأ نب نيدلا لامك نيسح -

 فورعم مشاه -

 ليلخ دومحم - يرصحلا

 فورعم - يرضحلا

 زيزعلا دبع قازرلا دبع - رافحلا

 يلع نب نسحلا - يظفحلا

 دمحم - يوانفحلا

 قيفوت دومحم - يوانفح

 ميهاربإ خيش ناولع - يقح

 ىيحي

 ميهاربإ دمحأ - ليقحلا

 قيفوت -

 ةمساب 2 ةوالح

 هدبع نب يركب - يبلحلا

 يردق دمحأ - ىملح

 مالسلا دبع دمحم - يويلحلا

 ةعمج - دامح

 نيدلا لالج - يصمامحلا

 دومحم لامج - نادمح

 نسح -

 نمحرلا دبع ناميلس - نادمحلا

 يلاع دمحم - ءارمح

 شيورد نب ديعس دمحم - يوازمحلا

 رباج < ةزمح

 سابعلا دبع رضخ -

 بيد دمحم نب دمحم -

 فسوي دمحم - دومح

 ناميلس نب هللا دبع - ديمح

 ىلع نب هللا دبع - ديمحلا

 ففي



 دمحم نب هللا دبع < ديمح نبا

 فوؤرلا دبع < يوانحلا

 ضاير < نينح

 ٠ هللا دبع نب يلع - ساوحلا

 ولضف تربلأ < يناروح

 ديعس - ةيناروح

 دمحم دمحأ - يفوحلا

 دمحم ديعس - ىوح

 دمحم رداقلا دبع - شيوح

 ديمحلا دبع يرون -

 بيجن ميلس - رديح

 دمحم

 دمحأ نسح < يرديحلا

 يقن يلع -

(0 
 رفعج نب داوج - يروباخلا

 دمحم ةريمس - يجقشاخ

 كرابم نب هللا دبع < رطاخلا

 فسوي - لاخلا

 نسح - دلاخ

 يلع ناندع <

 نيسح قازرلا دبع - يدلاخلا

 ميلس ةربنع -
 ىفطصم - يدلاخ

 نمحرلا ماعنإ - ناخ

 هللا دعس -

 نافرعلا وبأ -

 نيسح يلع - جادخ
 جارس دمحم - زارخ

 دمحأ نب حلاص - يصيرخلا

 ميهاربإ ريشبلا - فيرخ

 . حلاص نب ناميلس - ميزخلا

 ناميلس - شخلا

 لامج - ةبشخ

 سابع - رضخ

 ناندع -

 قفوم -

 اضر نيسح < باطخ

 رداقلا دبع نب رهاط دمحم - طاطخلا

 ليعامسإ - بيطخلا

 ديعس دمحم داشر - بيطخلا

 دومحم ميركلا دبع -

 دمحأ حلاص دمحم

 جرفلا وبأ هللا ةبه دمحم

 فغنا



 دمحم يلع - فيفخلا

 نيسح - فالخ

 فلخ نب زيزعلا دبع - فلخلا

 يلع - يقلخ

 فسوي - فيلخ

 دمحم قاحسإ - ةفيلخلا

 دلاخ دمحم دلاخ - ةفيلخ لآ

 ميلحلا دبع داشر - ةفيلخ

 لاعلا دبع يريصابألا دمحم

 يلع دمحم نب ديعلا دمحم -

 نيدلا ييحم - ةفيلخ نبا

 دمحم نب هللا دبع - يفيلخلا

 رفعج - يليلخلا
 هللا ليلخ -

 نمحرلا دبع © ي ١ حلاصلا دمحم < يسامخلا
 يوسوملا هللا حور - ينيمخلا

 ىفطصم -

 نسح نب دحاولا دبع - يزينخلا

 دومحم يلع - ةجوخلا نبا

 يكز ميهاربإ - ديشروخ

 ليمج - يروخ

 ميهاربإ فيزوج - يروخلا

 ميلس ديشر

 ةلبع

 ديشر عيدو -

 يسرم دمحم - يلوخلا
 يدمح دمحأ - طايخلا

 نوطنأ - طايخ

 ينغلا دبع هللا دبع -

 نسح ملاس - ريخلب

 دمحم ىولس - رّيخلا

 دمحم نمحرلا دبع > ريخلا

 دجام < كب ريخ

 ملاس ريشبلا < ةيريخلب

 در
 ناندع ت- قوعادلا

 دعسأ فسوي - رغاد

 مظاك دمحم -> يناتسغادلا

 نيمألا - دواد

 سنأ -

 باهولا دبع -

 اب



 دمحم نامثع
03 

 حلاص دمحم يرخف - غابدلا ١
 دارم ىفطصم -

 يلع دمحم - زوبد

 يجان < ةشواردلا

 يماس - يبوردلا

 ةزع دمحم - ةزورد

 دعس - شيورد

 ميدن - شيوردلا

 نيسحلا دبع - بيغ تسد

 .هدبع نب يلع - يريرغد

 يقيدصلا نمحرلا دبع - يلاكدلا

 يوانحلا فوؤرلا دبع <: يقشمدلا

 ميهف لمأ دمحم - لقند

 فصاو نمحرلا ظيفح - يولهدلا

 قديح رصيق ت

 دّمحأ دمحم - نامهد

 ” رمع نب هللا دبع - شيهد نبا

 دومحم دمحم - ةراود

 نسح ملاس - ينعودلا

 دمحم نب هللا دبع - شيودلا

 دومحم - بايد

 نيمأ عيدو - بيد

 نايل 2 ىناريد

 (ذ)
 نيسح دمحم - يبهذلا :

 دومحم > ينهذ

 دلخم قلطم - يبايذلا

 ر(
 هللا دبع - عجارلا

 ينميملا زيزعلا دبع - يتوكجارلا

 ديحو - تفأر

 ديمحلا دبع ريمس - يعفارلا

 كلام - مار 1

 دمحأ - يمار

 سوطنغ - يمارلا
 . روفغلا دبع دمحأ - يوارلا

 ليمج نومدا - طابر

 هللا دبع دماح - عيبر

 ناميلس-

 07ا/و



 يلع دمحم نب زيزعلا دبع دمحم - عيبرلا

 ميهاربإ نب نمحرلا دبع - يعيبرلا

 نيدلا ءايض - بجر

 رداقلا دبع - يوابحرلا

 مالسلا دبع نب هللا ديبع - ينامحرلا

 ىفطصم ركب وبأ - نومحر

 فينم - زازرلا

 رباج - قزر

 اند <

 يحتف -

 عيبرلا - يقاتسرلا

 داشر ت2

 رقص - دوشرلا

 رصان نب زيزعلا دبع < ديشرلا

 قيفش - تاديشر

 هللا ريقف نب هللا بيبح لضاف - يديشر

 حالف نب دمحم - يديشرلا

 يحتف - ناوضر

 بوبحم - يوضرلا

 ميهاربإ - يعافرلا

 مساق نيدلا ردب -

 دمحأ زيزعلا دبع

 بلاط :مغنملا دبع

 يريرحلا يبهو دمحم -

 دومحم نيدلا لامك - تعفر

 دمحأ ميهاربإ < ةعقروب

 هللا دبع نسح - ةبكر وبأ

 ميهاربإ - يزمر

 ىفطصم دمحم - ناضمر

 يحتف دومحم - يلمرلا

 رماعلا دمحم - حيمرلا

 دمحأ دومحم > ناسورلا

 رشبلا دمحأ - يمورلا

 دمحم - شيمور

 دومحم - ضاير

 رينم - سميرلا

 عفاش رمع - ةشير وبأ

 دمحم هللا دبع - يواميرلا

 دومحم لامج - ةير وبأ

0 

 رمع كدمحم - ينوغازلا

 يلعلا هللا دبع - لمازلا

 فحل



 ٠ دمحأ رهاطلا - يوازلا

 فيطللا دبع < دياز

 ليلخ سايلإ - ايرخز

 دومحم نيدلا ريخ - يلكرزلا

 ميلس دمحم -
 ليلخ - ناطقز

 يدفم - ايركز

 لضاف - روكز

 نمحرلا دبع < يكز

 نمحرلا دبع رهاط - يرشخمز

 نسح - يلرمزلا

 قداصلا -

 يمزمزلا دمحم - يرامغلا يمزمزلا

 ريمع نب نسح - يرابجنزلا

 ديعس هللا دبع < ينارهزلا

 بيجن بيدأ < يريهزلا

 مالسلا دبع دمحم - تايزلا

 قيفوت - دايز

 دمحم معنملا دبع - يدايزلا

 يجروج ليمإ < ناديز

 نيسح لمحم -

 دمحأ - نيز

 ليعامسإ نب ليعامسإ - نيزلا |[

 ىفطصم - رويز

 (س)
 فيرش دمحم - يلحاس

 رونأ دمحم - تاداسلا

 رهاط مالسلا دبع - يساسلا

 فسوي نافطسأ - ملاس

 قيفر دمحم نب داشر دمحم -ت

 ءيرج لصيف - رماسلا

 دومحم قازرلا دبع - يئارماسلا

 دمحم دمحأ - يعابسلا

 دمحم معنملا دبع -

 دمحم فسوي -

 ينسح ١ حبيس

 فيطللا دبع ىفطصم - يترحسلا

 ناميلس نب حلاص - نامحس نبا

 نسح - يخسلا

 دمحأ نب دمحم - يريدسلا

 ليمج ةردان < جارسلا

 عيدب دمحم - ةيبرس

 . يلع نيسح < ناحرس

 بيجن - رورس

 ىفغي



 بيسن دمحم -> ديعس

 ميلس دمحأ - ناديعس

 دمحم - يجناقسلا

 دادو - ينيكاكس

 دمحأ نب دمحأ < ةمالس

 سلوب -

 . هللا دبع ةمالس -

 ميلس دمحم رونأ - ناطلس

 ميلس ليمج -
 دماح -

 : يلع فيطللا دبع - يناطلس |

 ليبن - يملسلا
 . ىفطصم ركاش < ميلس

 هللا فطل - ناميلس

 دمحأ دمحم -

 ىسوم -

 هيجو - نامسلا

 يدهم دمحم < يوامسلا

 دمحأ - ةرمسلا

 دمحأ نب رمع - طيمس

  نمحرلا دبع نب هللا دبع - دنسلا

 يلع نب دمحم - يسونسلا

 . رهاطلا نمحرلا دبع - يتروسلا

 زيزعلا دبع نب ميهاربإ < حيوسلا

 دومح نب ملاس - يبايسلا

 | دمحأ نب دمحأ - يغايسلا

 وتاد سيردإ رصان دمحم - وراتيس

 زيزعلا دبع - لهألا ديس

  دمحأ - يروت وكيس |

 (ش)
 دومحم ىسوم - ردنباشلا

 فل



 حالص - يداش

 دمحم نب مساج - رعاشلا

 ميهاربإ نب نسح -

 يكز دمحم - يعفاش

 + هللا ذيع دمحم - يماشلا

 ريهز - بياشلا

 مساق < ربش
 دومحم - ناعبشلا

 دومحم - ةكبش

 بيطلا يكم - ةكيبش

 جروج - ةداحش

 ديعس نب هللا دبع - يراحشلا

 دجام < رارش وبأ 0

 هدبع دمحأ - يصابرشلا

 حلاص - فرش

 ديسلا هللا دبع

 نمحرلا دبع - يواقرشلا

 يقت دمحم - يتعيرش

 :«داؤف دمحأ - فيرش

 قوراق“ لالج - فيرشلا

 رمع نب تكوش دمحأ - يطشلا

 بيبحلا -

 حلاص < نابعش

 يلع يواصلا - نالعش

 هللا دبع دمحم - يقفشلا

 هللا دبع دلاخ - ةفقشلا

 ديشر - ريقش

 بيبل -

 دعسأ دمحأ - يريقشلا

 زيزع رباج - يركشلا

 هدبع ليلجلا دبع - يبلش
 | يلع - شلش

 ريهز - قلشلا

 ةلوبقم -

 قيفوت نب دمحم - عامشلا |

 دمحم - مامش

 هللا دبع - نيدلا سمش

 معنملا دبع - سيمش
 دمحم زيزعلا دبع - يوانشلا

 راتخملا دمحم - يطيقنشلا

 مساج حلاص - باهش

 ديرف < الهش وبأ

 ميهاربإ - ىروشلا

 ديسلا دمحم - ةشوش
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 معنملا ديع < يقوش <
 يماس - تكوش

 7 هللا دبع لداع - خيوشلا

 حلاص فسوي - ينابيشلا

 ريهظ يهلإ ناسحإ - خيش

 هللا دبع نب نسح -

 .فيطللا دبع نب نمحرلا دبع - خيشلا لآ

 نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع -

 هللا دبع نب زيزعلا دبع -

 ناميلس نب ايركز يدفم -

 ريمع نب نسح - يزاريشلا

 يدهم نسح -

 بيغ ثسد نيسحلا دبع -

 (ص)

 دمحأ - يفاصلا

 يدشر دمحأ - حلاص

 ةينس -

 ميهاربإ يحبص - حلاصلا

 نسحملا دبع < حلاص

 دمحم قراط دمحم -

 دمحلا يلع -

 نيسح دمحأ - يواصلا

 ةنيمأ -

 معنملا دبع -
 : رودق يداهلا دبع - غابصلا

 دمحأ رازن -

 سابع نسح - يحبص

 ميهاربإ دمحم - يريص

 ىسوم -

 رصانلا دمحم - مادصلا

 رديح .ةنمآ - ردصلا

 دماح ديعس

 رقاب دمحم

 ىسوم -

 يتاجن - يقدص
 تمعن -

 يوانفحلا دمحم < قيدصلا

 نمحرلا دبع < يقيدصلا

 ميحرلا دبع دمحم -

 دماج دمحأ - فارصلا

 ىسيع قيفوت 3 يوادرص

 انما



 دعسأ < ينوزبارط داؤف - فورص

 دمحم رشبم < يزارطلا ٠ نسح نسح < بعص

 ريذن دومحم - حابر- ريغصلا

 كلف - يزرط حلاص نب دمحم - رافصلا

 نودعس مشاه - ناعطلا 2 0 حلاص ناملس - يناوفصلا

 يلع دمحم - يمعطلا ميهاربإ < رقص

 دمحم نيمأ < عيلط | . ديسلا عيدبلا دبع -

 يكز < تاميلط | . دمحأ نب اباب دمحأ - يتكصلا

 يلع نائب - يواطنطلا بيبح ليمج - ابيلص

 دمحم حالص - 20 هدومحم دمحم - فاوصلا

 ضاير - هط | لماك ىفطصم -
 دمحم دومحم -> دومحم دمحم - دايصلا

 ةزمح بيد دمحم نب دمحم - يشاوطلا دمحم - مايص

 بيطخلا ليعامسإ < يسابوطلا جروج < حديص

 ميهاربإ < لابوط لماك نيسح - يفريصلا

 ىمسأ - يبوط
 (ط)

 ديعس نيسح < يخوطلا

 قيفوت دمحم - ليوطلا

 فيطللا دبع - يوابيطلا

 مساقلا وبأ - يرهاط

 دمحأ لضاف - يئاطلا

 (ظ) .نسحملا دبع نيدلا لامك -

 ريسيت دمحم < نايبظ 1 نيسح دمحم. < يئابطابطلا

 يهلإ ناسحإ < ريهظ انح - عابطلا |

 أ



 )ع
 ناميلس دومحم - يدباعلا

 ريخلا

 دمحأ - فراع

 . ىسيع دمحأ - روشاع

 نامعن -

 لاشيم - يصاع

 دماح فسوي - ملاعلا

 يناجتلا < رماع

 يداهلا دمحم

 يدشر - لماعلا

 دومحم نيسح - يلماعلا

 نيساي ليلخ -

 ديعس دمحم - يدوماعلا

 رمع دمحأ - سابع

 . :ميلحلا دبع

  دماح فيان -

 ميهاربإ < يقابلا دبع

 ناديز -

 ىبحي رداقلا دبع - رابجلا دبع

 رهاط - ميكحلا دبع

 يرضخلا دمحم - ديمحلا دبع

 دمحم - يحلا دبع

 ايركز هيبن < هبر دبع

 يليج < نمحرلا دبع

 -- نيدلا حابص -

 ىفطصم -

 ' هللا ليخد دمحأ - قازرلا دبع

 حالص - روبصلا دبع

 ثفسوي نمحرلا دبع - دمصلا دبع

 يلع - ميظعلا دبع
 ' داؤف نسح - ينغلا دبع

 نسح يلع - رداقلا دبع

 يكز دمحم -
 حيبص دمحم -

 حلاص ريثم -
 ذمحم ناسحإ - سودقلا دبع

 ريشبلا نب ركب وبأ - يفاكلا دبع

 تزع دمحأ - ميركلا دبع

 فن



 عيمسلا دبع - فيطللا دبع

 نيدلا رصن -

 . عيمسلا دبع.- هللا دبع

 يزوف -

١ 
 ددوت - يداهلا دبع

 ...٠ دمحم نب ديبع دمحأ - ديبع

 ةمالس -

 يداهلا < ديبعلا

 فورعم يجان < يديبعلا

 دمحم هللا دبع - يبيتعلا

 جيهب - نامثع

 دمحأ يعابس -

 ديسلا رماع <

 زيزعلا دبع نب. حلاص - نيميثع نبا

 ىفطصم دمحم - يمجعلا

 ليعامسإ - ةردع

 ':ديشروخ دمحم - يناندعلا

 يراشم دمحأ - يناودعلا ٍ

 ون - يراذعلا

 تحل ميهاربإ :قداصلا دييحم - نوجرع

 . ٠ دمحم يدشر - ةفرع

 ..: ليع دمحم :نب نيساي دمحم -

 دمحأ - ةورع

 . .. :.ا.. يلع دمحم هللا دبع هقيرع

 نمحرلا دبع - مازع

 .فسوي هللا دبع <

 .ليقع قاحسإ < زوزع

 دمحأ - فاسع

 ليلخ - ركاسع

 ةبيجن < لاسعلا

 دعس بيجن - يوارسعلا

 .لالج - يرشعلا

 دهاجم ىفطصم -

 ىفطصم ديعس دمحم - نشعاب
 ليبن - تمصع

 قلاخلا دبع دمحم -> ةميضع

 دمحأ رداقلا دبع - اطع

 الى



 :يلذاشلا - هللا ءاطع

 '' روفغلا دبع دمحأ - راطع

 دواد - راطعلا

 : فمحأ نيدلا لامج - يفيطعلا

 دمحم دمحأ - ةيطع

 يفيفع قازرلا دبع -
 ديؤم :رازن - مظعلا

 رهظم دمحأ - ةمظعلا

 .٠ فيطللا دبع دجاملا دبع - يدابآ ميظعلا

 ليشيم - قلفع

 - دمحم - يفيفعلا

 نيسح دمحم -

 دمحأ رماع < داقعلا

 ىّنم - "يوارقع

 فيطللا دبع < لقع

 بيجن - يقيقعلا

 رمع نب ميهاربإ - ليقع نبا

 عراز دمحم < ليقع

 يدجم - يليقعلا
 ليلخ ميهاربإ - فالعلا

 يدهم دمحم - مالع

 ةليمج - يليالعلا

 نيدلا دعس  يملعلا

 حصان هللا دبع - ناولع

 . يقح ميهاربإ خيش ناولع - يناولعلا

 يلع - يولعلا
 نمحرلا دبع دمحم حنلا -

 هللا دسأ نب يلع دمحأ - يلع

 داوج -

 دماح ديس -

 يجان - يلعلا

 سيردإ فسوي' < يلع

 دمحأ - رامع

 نيدلا حالص - يمامعلا

 يناجيتلا دمحأ - رمع

 جاح نيسح -

 يكز -

 ميحرلا دبع -

 نيسح نب جرف < نارمع لآ

 مليوس دمحأ - يرمعلا

 ناميلس نب حلاص -

 يلع نب هللا دبع - يدومعلا

 نبز نب دمحم < ريمع نبا

 دمحم نب بيطلا < يبانعلا
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 هللا دبع دمحم - نانع

 دمحم حاتفلا دبع  تيانع

 يفصو - يواتبنعلا

 يزوف دمحم - ليتنعلا

 فسوي قيفوت - داوع

 ناميلس <

 انح سيكروك <

 نسح دمحم -

 يتخب - ةدوع

 انح سيول - صوع

 ريشب - فرعلا

 يلع دمحم - ينيوعلا

 بغار - دايع

 لماك دمحم -

 يلع نب ميهاربإ - يشايعلا

 مالسلا دبع دمحأ - يشايعوبلا

 دمحم - يناتيع

 ليلخ يلازغلا - ديع

 ديعس < ىسيعلا

 دمحم زيزعلا دبع - ىسيع

 رداقلا دبع -

 -_ ملط لطمجوم <

 هذبع دومحم -

 (غ)
 نيذدلا ّردب - يزاغ وبأ

 ' دمحأ ليمج دمحم - يزاغ

 حلاص يلع - يدماغلا

 هللا دبع جروج - مناغ

 هذبع دمحم ت2

 مناغ - شابغ

 دومحم بيسح + يشابغ

 ميهاربإ دمحأ < يوازغلا

 ليلجلا دبع نب دمحم - يزغلا

 قلطم نب دمح - يليفغلا

 لوب - يجنويلغ

 ٠ دمحم نب يحلا دبع <يرامغلا

 دمحم نب هللا دبع -

 دمحم نب يمزمزلا دمحم -

 ىفطصم حاتفلا دبع - يوارمغلا

 دمحم يلع -

 دومحم انهم - ةمينغ وبأ

 افولا وبأ دمحم - يمينغلا

 ليمإ - يروغلا

 هللا دبع - ةشوغ

 و



 ديمح زاملي - ينوغ

 (ف)
 فيطللا دبع قيفر - يروخاف

 ىسيع دمحم نب نيساي دمحم - ينادافلا

 . نمحرلا دبع نب باهولا دبع - سرافلا

 يجار ليعامسإ - يقورافلا

 دحاولا دبع دمحم - ىسافلا

 دمحم < لضافلا

 دمحم .نب دمحم - لاف

 سوس يفطل - ماف

 دمحأ زياف < زياف

 دمحم - زيافلا

 .٠ حل يحتف
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 - ميركلا دبع < حيتفلا

 دمحم دمحم - ماحفلا

 دمحم نب نسح - قعدف

 هنأ ءاطع دمحم - دارفلا

 دمحأ راتسلا دبع - جارف

 ديسلا - جرف

 اليك



 نيمأ ميهاربإ < ةدوف
 يلع -

 0 يلع جرف -

 ريشب رماع دمحم - يواروف

 نيسح - يزوف

 دمحأ دمحم - يروبلوفلا

 هللا دبع - ضايفلا

 رباج دمحم -

 رمع يركش - لصيف

 دمحم نب' يفطل دمحم - يمويفلا

3) 
 دمحأ جورع - يرداقلا

 ميكحلا دبع <
 يمظعألا نسحلا ءايض - يمساقلا

 ”” دمحم رفاظ -

 يلذاشلا دمحم - يضاقلب

 يداهلا دمحم - ْ

 ديمحلا دبع يزوف - يجقؤاقلا

 سشابعلا نب دمحم - جابقلا

 نيسح - ينابقلا

 دمحأ - يوالبق

 دهف - يناطحقلا

 ميهاربإ < يردق

 نيدلا ماسح دمحم - يسدقلا

 فصآ - يئاودقلا

 ةينس - ةعارق

 يداهلا - يج رقلا

 يسدقملا دادو - ساطرق

 ٠ يداهلا نب حلاص - يدامرقلا |

 ٠ نسحم اضر - يشيرقلا |

 افو دمحم - باصقلا

 ديشر دمحم ميهاربإ - يباصقلا

 رهاطلا - راصفلا

 دمحم دمحم - صاصقلا

 ديسلا ديجملا ديع - شماطق

 ميهاربإ < ناطقلا

 ةديمح نب رمع < ةصيفق

 يردق - يجعلق

 نيدلا زع - قلقلا

 نسح. ةيحور - ينيلقلا

 ىسيع نب فسوي - يعانقلا

 حلاص دمحأ - ليدنق |[

 سايلإ - لصنق

 اكن



 يكز -

 ةتاحش جروج - يتاونق

 دمحم دمحأ - يجوهقلا

 نمحرلا دبع - سوق وبأ

 رمع -

 زيزعلا دبع - يصوقلا

 يجان دمحأ - يسيقلا

 يدومح يرون -

 لضاف بيجن - كروك هصيق

 رهاطلا - ةقيق

 0ك
 هللا دسأ نب يلع دمحأ - يمظاكلا

 زيزعلا دبع - لماك

 ايركز دمحم - يولهدناكلا

 دمحم - يناتكلا

 نيمأ دمحم - يبتك

 ميهاربإ نب رون دمحم -

 نسح ىيحي - ةعوتك

 اضر رمع - ةلاحك

 . رداقلا دبع نب رهاط دمحم - يدركلا

 نمحرلا دبع دمحم -

 نيدلا مجن دمحم -

 ساطغ نوطنأ - مرك

 ' ميركلا دبع - يمركلا

 هللا ليخد دمحأ - بنركلا

 ريشبلا - كشك

 لالج دمحم -

 نامثع - كاعكلا

 ريشب - نادعك

 قيفوت يحبر - لامك

 نسح .يحلا دبع -

 نودلخ ميلحلا دبع - ينانكلا

 هللا دبع - نونئك

 رامخلا دمحم - ينونكلا

 وديس يلع - يناروكلا

 لضاف بيجن - كروك

 لورأ - روكنوك

 يدهز دمحأ بيسح - ىلايك

 باهولا دبع < يلايكلا

 نامزلا ديحو - يوناريكلا

 ديز ينسح < ينالبكلا

 ك848



(00 

 ديجملا دبع ميهاربإ < نابللا

 يفاشلا دبع دمحم -

 ديعس نب هللا دبع - يجحللا

 يدمح - يفطل
 راتخملا - ينامغللا

 يمظن - اقول
 نمحرلا دبع .نب هللا دبع - ناحيوللا

 يماس - يئيللا

 0. لماك دمحم - ةليل

 خيوشلا هللا دبع لداع - يليللا

 م(
 ريهز - ينيدراملا

 دهف - كراملا

 قداصلا - غيزام

 دمحم - روضام

 يداهلا دمحم - يقلاملا

 لراش - كلام

 هللا دبع نب دمحم - عناملا

 بيجت -ح

 يلع دمحم - رهام

 زيزعلا دبع نب دمحأ - كرابملا

 .٠ ميكاوي < كرابم

 مالسلا .دبع نب هللا ديبع.- يروفكرابملا

 دومحم :ميهاربإ < نيضيبملا

 'زيزعلا دبع نب رمع < كرتملا

 دمحم نب يكز دمحم - دهاجم

 ا يربص - دجملا وبأ

 يدهم دمحم - بوذجم

 تعفر - بوجحملا

 ريهز - نسحم

 ىيحي نب يلع - نسحملا

 دمحم - ظوفحم

 يواصلا دمحأ - دمحم

 فورعم نب يبهو قيفوت -

 نامثع نسح -

 يردق دمحأ - يملح دمحم |

 سيوع ديس - دمحم

 حلاص دمحم - قراط دمحم

 نائس هللا دبع > دمحملا |

 ميدن ع
 بجر دمحم نب يحبص - يناصمحملا
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 بيجن يكز - دومحم

 . يلع نب هللا دبع - دومحملا

 (سنوت نم) نيدلا :ربون < دومحم

 . «قارعلا نم) نيدلا رون -

 ,قازرلا دبع - نيدلا يبحم

 .) بيبح نب دمصلا دبع - راتخملا

 .. حلاص دمحم يدهم - يموزخملا

 دمجم نيئسح - فولخم
 دمحأ - رميخم

 حالص -
 . دمحم ميركلا دبع - سردملا

 .يناغفألا يلع دمحم - ظ

 قيفوت دمحأ - يندملا

 2 ٠ هللا دبع نيمأ - يندم

 يداهلا < يندملا

 رثيب < رودم

 مسا
 0 كيعس ت

 دمحأ نب حلاصلا دمحم -

 يلوتم يداف < يبكارملا

 نيمأ .نيبسح - دادرم

 ديمحلا دبع دمحم -

 ليلخ ناندع - مدرم

 ىفطصم .دمحم - يقوزرملا

 لماك دمحأ - يسرم

 داؤف -

 حاتفلا دبع - يفصرملا

 نيدلا باهش - يشعرملا

 ىفطصم ىفطصم. - يعرم

 ةزيزع - نديرم

 حلاصلا دمحم - يلازم

  ليلخ ديعس - نيزملا

 بيجن - يواكتسملا

 ديعس دمحم - ملسملا

 دمحم نب نسح - طاشملا

 هللا دبع - دشملا

 هللا دبع < قونشملا

 ىسيع دومحم - يدهشملا

 دمحم - فياصم

 نيدلا نيز يجان - فرصملا

 جروج - ةغورصم

 نيمأ دمحم - يرصملا
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 مالغ ظفاحلا - ىفطصم

 يمجعلا ىفطصم دمحم

 ميهاربإ ديرف - حلصم وبأ

 ىضترم - يرهطملا

 دمحأ دحاولا دبع < رفظملا

 دلاخ >- ذاعم

 ميركلا دبع نب هللا دبع - لجعملا

 ميهاربإ دعس < يطعم وبأ

 ديشر - فولعملا

 ىسيع قيفش -

 قيفوت - رمعم

 ملاس دولوم - يرمعم

 لالد - يبرغملا

 لاشيم -

 داوج دمحم < ةينغم

 فيزوج - لزيغم

 انح - لبقم

 لبقم نب دمحم - لبقملا

 سينأ - يسدقملا

 دادو ت2

 يلع - كملا

 دعس < يواكم

 دومحم نيسح ت يكم لآ

 دمحم - يكملا

 فيطللا دبع نب دمحأ - يئاسحألا الملا

 دمحم رداقلا دبع - شيوح الم

 لامك < خالملا

 فسوي عيدو - بعالم

 يداهلا - يلولملا

 هللا دبع دمحم - يرابيلم

 ردب ميلحلا دبع - رصتنم

 ميهاربإ عاعش < روصنملا

 رابجلا دبع - يونملا

 قوراف < بينم

 باهولا دبع نب نسح - يدهملا

 يكز - سدنهملا

 يلع - ينهم

 ىلعألا وبأ - يدودوملا

 سابع - يوسوملا

 بزعلا دمحم - ىسوم

 قوزرم نسح - يناديملا

 ذاجتس نيدباعلا نيز

 زيزعلا دبع - ينميملا
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 ن)
 ناطلس - يجان

 يلع دمحم - نيدلا رصان لآ

 يكملا دمحم - يرصانلا

 يدجنلا يلع - فصان

 ىسيع - يروعانلا

 ىبحي ليلخ - يمان

 ميهاربإ نيدلا يقت - يناهبنلا

 ليمج - ةشتنلا

 ديسلا < اجنلا وبأ

 دمحم نمحرلا دبع - راجنلا

 بيطلا دمحم -

 يلع - يدجنلا
 يفاصلا دمحأ < يفجنلا

 يشعرملا نيدلا باهش -

 ريخلا وبأ < بيجن

 دمحم <

 نسح - ةليجن

 سايلإ < رودن

 مشاه دمحم ميهاربإ < يودنلا

 يم ركأ نيدلا ءاهب -

 ناملس -

 يرابلا دبع -

 فيطللا دبع دجاملا دبع -

 ناخ نافرعلا وبأ -

 يلعلا دبع نب دمحم -

 مظان دومحم - يميسن

 ميلس - يميعنلا
 بتار دمحأ دع خافنلا

 نيدلا لالج - شاقنلا

 يكز -
 مالسلا دبع قحلا دبع - يدنبشقن

 نيمأ - يروقن

 دمحأ معنملا دبع - رمنلا

 قداصلا - مويهنلا

7*4 



 ب

 دمحم هللا دبع - يرونلا

 قازرلا دبع < لفون

 جاجع - ضهيون

 رثوك - يزاين

 قداصلا دمحم نب يدهملا دمحأ - رفينلا

 رهاطلا دمحم -

 (ه)

 دلاراه ينه - نسناه

 ديجملا دبع دمحأ - يديره

 يركش - لاله

 رداقلا دبع نيدلا يقت دمحم - يلالهلا

 بلاغ - اسله

 زيزعلا دبع نب دمحم - ليلهلا

 هللا دبع ئفطصم - يرشمهلا

 دمحم - يديوه

 نوج ليعامسإ - نوسيوه

 بيطخلا ديعس دمحم داشر - ىتيهلا

 )و(
 عساولا دبع نب دمحأ - يعساولا

 دحاولا دبع يلع - يفاو

 دمحم ميهاربإ < يلئاولا

 لصيف -

 نسح - يديحولا

 ميهاربإ - ينادرولا

 راتخملا دمحأ -> ريزولا

 ناميلس نب حلاص - يمشولا

 دومحم - افولا وبأ

 راتخم - ليكولا

 يدجم - ةبهو

 يعباتلا دمحم -ح

 قيفوت < يبهو

 هللا دبع فسوي -

 ير

 بتاك - نيساي



 يدعس دمحم -

 رمع < ىيحي

 ميهاربإ فسوي - كبزي

 يلع تنب ةمطاف - ةيطرشيلا

 ليعامسإ ميهاربإ < يبوقعيلا

 دمحم - فسوي

 بلطملا دبع ميهاربإ - سنوي

 دمحأ ديمحلا دبع -

 نامقل -
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